
Čas skutočne letí. Zatiaľ čo  
v marci 2020 nám vidina dvoch 
týždňov v povinnej izolácii pri-
padala ako nekonečno, dnes si 
môžeme povedať, že v nároč-
ných podmienkach žijeme už 
viac ako rok. V rovnakom ob-
dobí sa ministrom vnútra stal 
Roman Mikulec. Redakcia PO-
LÍCIE ho pri tomto prvom, ma-
lom výročí vyspovedala.
Roman Mikulec sa 21. marca 
2020 stal v poradí 18. ministrom 
vnútra Slovenskej republiky  
a celkovo 15. rôznym ministrom v 
rezorte, keďže niektorí jeho pred-
chodcovia boli do funkcie vyme-
novaní aj v rôznych volebných 

obdobiach či vládach.
Napokon, niečo podobné sa pri-
hodilo aj súčasnému prvému 
mužovi ministerstva. 
Napriek najrôznejším špekulá-
ciám  v mediálnom i nemediál-
nom prostredí zotrval vo svojej 
funkcii aj po výmene vlády, na 
ktorej čelo sa postavil premiér  
Eduard Heger. Roman Mikulec 
tak oficiálne nastúpil po roku  
ako  19. minister vnútra v histó-
rii. Bývalý profesionálny vojak, 
stíhací pilot a funkcionár vojen-
skej spravodajskej služby do naj-
vyššej politiky vstúpil za stranu 
OĽANO v najkritickejšom čase 
štátu od čias druhej svetovej 

vojny. Už v čase jeho vymeno-
vania do funkcie boli na našom 
území zavedené prvé mimo-
riadne opatrenia, koronavírus 
si vyberal prvých infikovaných 
a tento stav pretrváva dodnes. 
Redakcia POLÍCIE oslovila mi-
nistra vnútra po prvom roku vo 
funkcii. Nechceli sme diskutovať 
len o pandémii a opatreniach, ale 
hlavne o ďalších veľkých témach 
s priamym dopadom na chod 
a budúcnosť Policajného zboru  
a rezortu vnútra. Rozhovor vznikol  
v čase pred demisiou vlády Igora  
Matoviča.

Minister vnútra Roman Mikulec po roku 
vo funkcii v rozhovore: Čo čaká PZ?
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Na prelome marca a apríla 2021 
sa do medzirezortného pripo-
mienkového konania dostal 
poslanecký návrh na zmenu 
zákona o sociálnom zabezpe-
čení policajtov a vojakov. Jeho 
hlavným cieľom bolo zvýšenie 
materského poberaného poli-
cajtkami, policajtmi, vojačkami 
či vojakmi. Napriek pozitívne-
mu faktoru nárastu hodnoty 
príspevku zostala vo vzduchu 
visieť zásadná otázka: Sú záko-
nodarcovia ochotní dorovnať 
výšku materskej pre ozbrojené 
zložky na úroveň civilného sek-
tora?
Jedna z koaličných strán uviedla, 
že chce „napraviť nespravodli-
vosť či dokonca až diskrimináciu 
pri výške materskej dávky - keď 
dnes príslušníčky ozbrojených síl 
dostávajú menšiu dávku než ma-
mičky v civile.“ 

Odborový zväz polície v Sloven-
skej republike rovnako ako Kon-
federácia odborových zväzov 
túto iniciatívu vítajú, avšak za 
„napravenie nespravodlivosti“ a 
odstránenie diskriminácie budú 
považovať stav, kedy bude výška 
materského príspevku na rovna-

kej úrovni ako v štátnom, tak aj v 
civilnom sektore.
Originálny návrh na novelizá-
ciu zákona č. 328/2002 hovorí o 
percentuálnom náraste výšky 
príspevku zo 70 percent z čisté-
ho denného platu na 75. Áno, 
aj v civilnom sektore je táto 
hodnota na úrovni 75 percent, 
avšak jedným dychom je nut-
né dodať, že je vypočítavaná z 
iného vymeriavacieho základu –  
z hrubej mzdy. Na základe toho 
môžeme konštatovať, že zamest-
nanci v neštátnej sfére si aj po-
čas čerpania materskej dovolen-
ky zachovávajú takmer tú istú 
mzdu, akú poberali predtým.

Rozmenené na drobné aj pro-
stredníctvom konkrétneho prí-
kladu: Zamestnanec v civilnom 
sektore dostane z hrubej mzdy 
vo výške 1000 eur 765,70 eur 
pri 31-dňovom mesiaci. Prísluš-
ník zložiek za rovnaký počet dní  
a pri rovnakej mzde bude mať aj 
po plánovanej zmene zákona ná-
rok na nanajvýš 572,21 eur. Oproti 
predošlému stavu síce na tomto 
príklade nastane zvýšenie o ne-
celých 40 eur, avšak markantný 
rozdiel medzi štátnou a civilnou 

sférou zostane zachovaný.

Odborový zväz polície v Sloven-
skej republike prostredníctvom 
Konfederácie odborových zväzov 
zaslal zásadnú pripomienku k 
zneniu zákona, ktorou navrhuje 
upraviť novelizované znenie: „vo 
výške nemocenského podľa § 
8“ nahrádzajú slovami „vo výške 
100 % čistého denného služob-
ného platu ustanoveného v § 12“ 
zákona.
OZP v SR a KOZ SR majú za to, 
že súčasné rozdielne znenie obi-
dvoch zákonov, upravujúcich so-
ciálne práva poberateľov mater-
ského, diskriminuje príslušníkov 
ozbrojených zborov.
 
„Evidujeme politickú vôľu na 
odstránenie diskriminácie  a roz-
dielov. Ak sa má naplniť, musí ísť 
o rovnocenné vyrovnanie pod-
mienok a benefitov pre policajtky 
a policajtov poberajúcich mater-
ský príspevok. Nevidíme dôvody, 
prečo by rozdiely mali naďalej 
pretrvávať,“ uviedol predseda 
OZP v SR Pavol Paračka.

Zvýšenie materskej aj v PZ: Dorovnajme jej 
výšku na skutočnú úroveň civilného sektora

Zdroj: KR PZ ZA
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Keď ste sa ujali vedenia minis-
terstva vnútra, napadlo Vám, 
že s vtedy začínajúcou pandé-
miou budeme bojovať aj o rok 
a čo všetko to bude nielen pre 
Vás, ale aj pre celý rezort zna-
menať?
V čase, keď sa pred rokom na 
Slovensku menili vlády, si svet 
už naplno uvedomoval, že če-
líme najväčšej kríze od čias 
druhej svetovej vojny a že jej 
zvládnutie nebude len otázkou 
niekoľkých týždňov či mesia-
cov. Nikto z nás nepochyboval  
o tom, že to bude náročné. Od-
borníci už v tom čase upozorňo-
vali na to, že takéto pandémie 
udierajú v niekoľkých vlnách za 
sebou. Boj s týmto neviditeľným 
nepriateľom sa stal preto prio-
ritou ministerstva vnútra, pod 
ktoré spadá krízové riadenie a 
záchranné a bezpečnostné zlož-
ky. Do riešenia koronakrízy sa 
skutočne v rôznej podobe zapojil 
celý rezort, od policajtov, hasičov, 
horských záchranárov, cez okres-
né úrady, centrá podpory, letecký 
útvar, rezortnú nemocnicu až po 
jednotlivé sekcie ministerstva 
či odbor prevencie kriminality. 
Spomeniem tiež dobrovoľnícku 
prácu ľudí z ministerstva vnútra 
počas osobného voľna, čo si tiež 
nesmierne vážim.

Vedeli by ste prvý rok Vášho pô-
sobenia charakterizovať jed-
ným slovom?
Zodpovednosť. Ak by som to 
mal rozmeniť na drobné, rád 
vysvetlím. Posledný rok ukázal, 
že krízu takýchto rozmerov 
môžeme zvládnuť len spolu 
ako spoločenstvo zodpoved-
ných ľudí a že záleží na prístupe 
každého z nás.

Aké najväčšie dosiahnuté pozi-
tíva vidíte vo vzťahu k Policaj-
nému zboru za uplynulý rok, 
a čo naopak patrí do kategórie 
„musíme na tom ešte popraco-
vať“?
Príchodom novej vlády, pre 
ktorú je boj proti korupcii 
prioritou, skončilo obdobie 
„našich ľudí“ a policajti dostali 
priestor, aby si mohli nezávisle 
a slobodne robiť svoju prácu 
aj na tých najvyšších poscho-
diach štátnych inštitúcií, vrá-
tane vlastných radov. Máme tu 
vodopád policajných obvinení  
a zásahov, nie vykonštruo-
vaných, ale riadne podložených 
a odobrených prokurátormi i 
sudcami.
Preberal som rezort s vedomím, 
že dôveryhodnosť polície je na 
historických minimách. Poli-
cajný zbor zároveň čelí novým 
výzvam v podobe hybridných 
hrozieb, extrémizmu, pra-
nia špinavých peňazí a iných 

foriem závažnej ekonomickej 
kriminality, či vzhľadom na 
pandémiu, opäť narastajúcemu 
domácemu násiliu. Na riešení 
všetkých týchto problémov 
musíme pracovať. Moju dôve-
ru má v tomto prezident Pol-
icajného zboru Peter Kovařík, 
ktorého som koncom januára 
(2021 – pozn. redakcia) vy-
menoval do funkcie.
Nové vedenie ministerstva 
vnútra rozbehlo prípravu re-
formy a reorganizácie polície. 
Máme jasne nastavené prav-
idlá. A to funkčný a dôveryhod-
ný Policajný zbor. Taký, ktorému 
budú občania dôverovať a poli-
cajtom sa v ňom bude dobre pra-
covať.
V rámci viacerých verzií kon-
cepcie reorganizácie polície  
v súčasnosti identifikujeme, aké 
legislatívne úpravy je nevyhnut-
né urobiť v oblastiach, ktorých 
by sa reforma mala dotknúť. 
Ide o zákon č. 73/1998 o štátnej 
službe príslušníkov Policajného 
zboru, Slovenskej informačnej 
služby, Zboru väzenskej a justič-
nej stráže Slovenskej republiky 
a Železničnej polície a zákon  
č. 171/1993 o Policajnom zbore.  
V ďalšom procese bude spraco-
vaný návrh nevyhnutných le-
gislatívnych úprav pre realizáciu 
zmien v rámci novej koncepcie.
Pandémia spomalila určité 
„ozdravné“ procesy, ktoré sme 
mali naplánované. Napriek tomu 
si myslím, že za nami už je vidno 
pozitívne zmeny, či už je to na-
pĺňanie skladov alebo spustenie 
procesu obnovy vozového parku.

Policajti už roky poukazu-
jú na nedostatočné finančné 
ohodnotenie, známosti nut-
né pre kariérny rast alebo ne-
dostatok výstroja, ktoré si v 
niektorých prípadoch musia 
zabezpečovať sami. Zahrňuje 

Vaša agenda aj tieto oblasti? Čo 
si myslite o týchto názoroch,  
v dnešnej dobe často šírených 
na sociálnych sieťach.
Toto sú presne oblasti, ktorým sa 
bude venovať aj reforma Policaj-
ného zboru, pretože si uvedomu-
jeme, že je potrebné ich riešiť. Už 
v novembri 2020 sme zaviedli vý-
berové konania namiesto meno-
vaní na všetky riadiace funkcie v 
polícii, pretože to je jeden z kľú-
čových aspektov toho, ako z po-
lície spraviť povolanie/poslanie 
pre čestných a pracovitých ľudí 
a dôveryhodnú inštitúciu pre ve-
rejnosť. Samozrejme, pracujeme 
na ešte precíznejších pravidlách 
výberu funkcionárov Policajné-
ho zboru na všetkých úrovniach.  
Do procesu výberu kľúčových 
policajných funkcionárov chce-
me okrem iných podmienok 
zaviesť aj detektor lži, ktorý po-
tom po nástupe do funkcie budú 
absolvovať raz ročne. V súlade 
s Programovým vyhlásením 
vlády prehodnotíme súčasnú 
právnu úpravu vymenúvania  
a odvolávania prezidenta Policaj-
ného zboru.
Chceme zároveň zlepšiť a sta-
bilizovať osobitný systém so- 
ciálneho zabezpečenia policaj-
tov, hasičov a záchranárov. Plá-
nujeme prehodnotiť systém 
príplatkov a zaviesť systémové 
benefity, ktoré budú motivovať 
na prácu v lokalitách so zvýše-
nými životnými nákladmi. Sys-
tém osobných príplatkov bude 
dynamicky odrážať kvalitu práce  
a hlavne bude nastavený tak, aby 
nebolo možné svojvoľne rozho-
dovať o priznávaní a odnímaní 
príplatkov. Do systému odmeňo-
vania teda zavedieme motivačné 
nástroje, ktoré budú odrážať vý-
konnosť a kvalitu práce policajta.
Pre vedenie ministerstva vnút-
ra je prioritou, aby všetky zložky 
rezortu mali vytvorené dobré 

podmienky a zázemie pre svoju 
náročnú službu. Týka sa to, sa-
mozrejme, aj materiálno-technic-
kého vybavenia.
Po príchode do rezortu ma preto 
veľmi nemilo prekvapili prázd-
ne sklady a chýbajúca výstroj a 
výzbroj nielen policajtov, ale aj 
hasičov. Hoci existuje „bodový 
systém“ a svoje body by si mohli 
vymeniť za odevné súčiastky, v 
skladoch nič nebolo. Oblečenie 
si tak museli kupovať za vlastné. 
Problém, ktorý tu bol dlhé roky, 
predošlé vedenie rezortu abso-
lútne ignorovalo. Po nástupe do 
funkcie som sa tým začal okam-
žite zaoberať. Je nemysliteľné, aby 
príslušníci záchranných zložiek 
nemali základné vybavenie k vý-
konu. Situácia bola alarmujúca. 
Som rád, že sa sklady postupne 
plnia, či už je to služobná obuv 
alebo časti služobného odevu.
V žalostnom stave je tiež vozový 
park ministerstva vnútra. Prie-
merná najazdenosť vozidiel je 
225-tisíc kilometrov a priemerný 
vek 9 rokov. Toto je tiež prob-
lém, ktorý nám tu zanechalo 
predchádzajúce vedenie a musí-
me ho riešiť. Hneď po príchode 
na rezort sme spustili analýzu 
súčasného stavu a následne 
pripravili plán obnovy vozidiel 
Ministerstva vnútra SR na roky 
2021 – 2025. Cieľom je zabezpečiť 
na MV SR moderný, efektívny  
a ekologický vozový park. V rám-
ci plánu obnovy vozidiel budú  
v prvom kole obnovované vo-
zidlá staršie ako 12 rokov a s ná-
jazdom vyšším ako 250 000 km. 
Súčasťou obnovy vozového par-
ku je aj jeho optimalizácia, ktorú 
plánujeme zrealizovať pomocou 
systému zdieľania vozidiel, ako 
aj optimalizáciou normatívnych 
počtov vozidiel na organizačnú 
jednotku.
Paralelne s tým sme spustili pro-
jekt Zelené MV SR, ktorý má za 

úlohu formou bezplatných vý-
požičiek otestovať možnosti na-
sadenia ekologických vozidiel v 
prostredí rezortu.

Doposiaľ nevyriešenou témou 
sú aj menovky. Ide o unifor-
movaných policajtov „z ulice“, 
ktorí sú často pranierovaní na 
internete. Viete zaujať rozhod-
né stanovisko, či tu menovky 
budú stále alebo si policajti vy-
stačia s číslami? A ako vnímate 
tému zavedenia telových ka-
mier do praxe?
V rámci reformy Policajného zbo-
ru sa venujeme aj problematike 
menoviek. Intenzívne sa uvažuje 
nad ich zrušením a ponechaním 
iba identifikačného čísla policaj-
ta.
Odevné kamery sú určite jednou 
z priorít nového vedenia minis-
terstva vnútra. Aby sa využívali 
efektívne a v súlade s potrebami 
polície, musí byť zrealizovaná re-
forma Policajného zboru. Vyža-
duje sa úprava procesov, vybudo-
vanie informačno-technického 
zázemia na spracúvanie dát a  ich 
vyhodnocovanie. Následne dôjde  
k funkčnej špecifikácii a stanove-
niu požadovaného počtu odev-
ných kamier.

V rámci pripravovanej reformy 
PZ sa objavujú informácie (špe-
kulácie) o budúcom počte kraj-
ských riaditeľstiev. Viete potvr-
diť existenciu analýzy systému 
3+1? Aký je Váš postoj k tejto 
otázke?
Jedným z hlavných cieľov refor-
my Policajného zboru je aj zefek-
tívnenie vnútorného fungovania 
zboru. V súčasnosti prebiehajú 
analýzy, ktoré ukážu všetky pre 
a proti, ak by sme pristúpili k 
takémuto kroku. Rozhodnúť sa 
od stola, že to bude takto, je síce 
ľahké, ale možno by sme si s od-
stupom času uvedomili, že zme-

Zdroj: FB Roman Mikulec
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na bola veľmi rýchla a niektoré 
oblasti nemáme pokryté.
V rámci potenciálneho rušenia 
krajov nie je momentálne nič 
pevne rozhodnuté, máme roz-
pracovaných viacero verzií, ako 
by mal vyzerať Policajný zbor 
po reforme. Momentálne sú 
vykonávané procesné analýzy, 
na základe ktorých sa neskôr 
budú prijímať opatrenia a kreo-
vať štruktúry Policajného zboru 
tak, aby došlo k prieniku na via-
cerých úrovniach spolupráce a 
fungovania štátnych orgánov.
Je pre nás dôležité, aby výkon 
služby policajtov bol maximál-
ne orientovaný na potreby ob-
čanov. Aby policajt dokázal 
miestne a vecne okamžite riešiť 
problémy, ktoré zo zákona má  
a zároveň sú občanmi vnímané 
ako prioritné. V celom procese 
je pre nás dôležité zvyšovanie 
dôveryhodnosti a zároveň opti-
malizácia a znižovanie finančnej 
náročnosti chodu Policajného 
zboru. 
Nevyhnutne si to vyžaduje zra-
cionalizovať riadiace štruktúry, 
ktoré musia byť značne zjedno-
dušené a odbremenené od zby-
točnej byrokracie a od viacstup-
ňového procesu riadenia. Pri 
analýzach sa berie do úvahy aj 
územné členenie SR, zároveň 
navrhovaná reforma súdnictva 
a aj nevyhnutnosť dodržiava-
nia zásad trestného práva, ako 
aj správneho práva. Všetky prí-
padné zmeny sú už v súčasnosti 
konzultované so všetkými do-
tknutými štátnymi orgánmi. Čo 
do miestnej, ale aj vecnej súčin-
nosti.
Pracujeme na tom aby bola za-
bezpečená dislokácia základných 
policajných útvarov a zároveň 
ich materiálno personálne za-
bezpečenie tak, aby boli schopné 
zvládnuť bezpečnostnú situáciu 
v ich územnom obvode v plnom 
rozsahu a vo vlastnej réžii. Zme-
ny, ktoré budú vychádzať z novej 
koncepcie, budú zapracovávané 
postupne, aby bol zaistený bez-

problémový chod Policajného 
zboru. Zároveň dostatočne včas 
budú tieto zmeny aj komuniko-
vané smerom k verejnosti a sa-
motným policajtom.
Aký je Váš postoj k závereč-
nej správe „Revízia výdavkov 
ministerstva vnútra (verejná 
správa a bezpečnosť)“ z diel-
ne Útvaru hodnoty za peniaze  
a konštatovaniach o počte poli-
cajtov a zamestnancov rezortu 
vnútra?
Ministerstvo vnútra SR vzalo 
výsledky revízie výdavkov na 
vedomie. Na mnohé z problema-
tických oblastí poukázaných v 

revízii sa rezort vnútra dlhodobo 
zameriava (napríklad posilne-
ním analytických kapacít na Mi-
nisterstve vnútra SR, pripravova-
nou reformou polície a podobne). 
Zároveň však musíme zdôrazniť, 
že Útvar hodnoty za peniaze pri 
vypracovaní dokumentu vy-
chádzal predovšetkým z voľne 
dostupných informácií a otvore-
ných zdrojov. Zložky ministerstva 
vnútra, ktoré vyhodnocujú efek-
tívnosť vynakladaných výdavkov  
a možnosti úspor, pracujú  
s komplexnými internými dá-
tami. Oprávnenosť uvedených 
výhrad bude preto možné objek-
tívne vyhodnotiť až po reálnom 
spustení všetkých analytických 
činností.

Policajti sú už rok v prvej línii. 

V čase zaslania týchto otázok 
sa intenzita ich nasadenia ešte 
viac posilňuje. Aj z hľadiska 
nervozity verejnosti sú to prá-
ve policajti, ktorí sa stávajú 
terčom vulgárnych útokov. Ste 
minister, ktorý sa aj v takýchto 
ťažkých časoch dokáže postaviť 
na stranu polície, ktorej repre-
sívna činnosť nie je ľuďom prí-
jemná?
Už neraz som to urobil a som 
pripravený tak spraviť aj v bu-
dúcnosti a zastať sa policajtov 
v týchto časoch. Ľudia si musia 
uvedomiť, že kontroly dodržia-
vania opatrení, ktoré policajti 

vykonávajú, sú tu pre ochra-
nu zdravia nás všetkých. Od-
mietam, aby policajti čelili ata-
kom za to, že si poctivo robia 
svoju prácu, stoja v prvej línií  
a sú sami vystavení zvýšenému 
riziku nakazenia ochorením 
Covid-19. Budem preto naďalej 
ľuďom vysvetľovať a zdôrazňo-
vať, že policajti sú tu pre nich  
a aj vďaka ich dôsledným kontro-
lám môžeme touto krízou prejsť 
rýchlejšie. To nie je o špekulovaní 
nad tým, či ma polícia pristihne 
pri obchádzaní pravidiel a či do-
stanem pokutu, ale o ochote a 
vôli každého z nás dokázať sa na-
čas zriecť zaužívaného spôsobu 
života v prospech zdravia svojich 
blízkych a okolia.
V celej sile sa ukazuje, že kontro-
ly sú veľmi dôležité, ale mrzí ma, 

ak je represia jedinou, v tomto 
prípade negatívnou motiváciou 
ľudí. Policajti naozaj nemôžu byť 
na každom rohu, keď už pre nič 
iné, tak pre skutočnosť, že sú v 
početnej menšine. Znovu zopa-
kujem, že boj proti pandémii je 
našou spoločnou zodpovednos-
ťou a stojí na prístupe každého 
z nás k dodržiavaniu pravidiel, aj 
keď sú nepopulárne a obmedzu-
jú nás. Pravidlá proti epidémiám 
sú však podobné na celom svete 
a sú staré ako ľudstvo samé. Ich 
podstata je v znížení mobility  
a sociálnych odstupoch.

Ako vidíte ďalších 365 dní vo 
svojej funkcii, ale aj vo vzťahu k 
Policajnému zboru a k dianiu v 
spoločnosti ako takej?
Určite nepoľavíme v boji s pan-
démiou, práve naopak. Budeme 
venovať ďalšiu energiu a sily  
a prostriedky k prekonaniu toh-
to ťažkého obdobia a zároveň 
zabezpečovať všetky štandardné 
úlohy, ktoré má rezort na staros-
ti, a plniť záväzky z Programové-
ho vyhlásenia vlády. Pevne ve-
rím, že prijaté opatrenie a hlavne 
narastajúci počet zaočkovaných 
obyvateľov sú cestou k návratu k 
bežnému spôsobu života a pomer 
našich úloh sa bude meniť v pro-
spech tých, ktoré sme si stanovili 
sami, aby sme „ozdravili“ aj rezort  
a všetky jeho zložky.

Ako hodnotíte doterajšiu spo-
luprácu s Odborovým zväzom 
polície v Slovenskej republike, 
s ktorým rezort koncom roka 
podpísal nové kolektívne zmlu-
vy, prvé pod Vašim vedením? 
Ako túto spoluprácu vnímate 
do budúcnosti?
Kolektívne vyjednávanie v re-
zorte vnútra prebiehalo v súlade 
so zákonom o kolektívnom vy-
jednávaní so všetkými dotknu-
tými stranami. Na kolektívnom 
vyjednávaní sa zúčastňovali zá-
stupcovia všetkých odborových 
orgánov (zväzov) pôsobiacich  
v rezorte vnútra, nielen v Policaj-

nom zbore. Som rád, že koncom 
roka boli vyjednávania úspešne 
zavŕšené podpisom kolektívnych 
zmlúv vrátane Kolektívnej zmlu-
vy vyššieho stupňa pre prísluš-
níkov Policajného zboru na rok 
2021.  Som človek, ktorý víta akú-
koľvek konštruktívnu kritiku  
a diskusiu. Vnímam preto po-
zitívne, ak sa do problematiky 
Policajného zboru zapájajú od-
bory. Odborový zväz polície v 
Slovenskej republike považujem 
za dôležitého a konštruktívneho 
partnera, s ktorým Ministerstvo 
vnútra SR bude naďalej viesť dia-
lóg v prospech príslušníkov Poli-
cajného zboru.  

Ministrovi vnútra Romanovi 
Mikulcovi sme poskytli voľný 
priestor na záverečné slovo roz-
hovoru.
Moja úprimná vďaka patrí 
všetkým zamestnancom  
a príslušníkom na ministerstve 
vnútra za náročný rok našej spo-
ločnej práce. Hoci hlavnou témou 
bol boj s pandémiou, za nami je 
množstvo výsledkov, ktorými 
plníme Programové vyhlásenie 
vlády a zlepšujeme život občanov 
na Slovensku. Koronavírus vstú-
pil do našich životov nečakane  
a v okamihu obrátil naše životy 
naruby. Čo bolo dovtedy bežné, 
je dnes vzácne. Na udalosť také-
hoto rozmeru nebol pripravený 
nikto. Chcel by som touto cestou 
zvlášť poďakovať každému jed-
nému príslušníkovi Policajné-
ho zboru za nasadenie a ťažkú 
prácu, ktorú odvádzajú. Spolu 
so zdravotníkmi a hasičmi stáli 
a stoja policajti v prvej línii. Už 
celý rok vykonávajú činnosti na 
zamedzenie šírenia ochorenia 
Covid-19, a to všetko musia zvlá-
dať popri plnení štandardných 
povinností a úloh. 

Ďakujem, vážim si to.

O „meškajúcej“ výsluhe: Pýtali sme sa  
na ministerstve vnútra, čo sa deje?
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Na Odborový zväz polície  
v Slovenskej republike sa ob-
rátilo v poslednom období 
niekoľ ko členov, ktorí svoje 
pôsobenie v Policajnom zbore 
ukončili k poslednému dňu 
minulého roka. Na srdci mali 
jedinú otázku: Zmenilo sa nie-
čo so sociálnym zabezpečením, 
keďže doposiaľ nám neprišiel 
prvý výsluhový dôchodok?
Priznanie dávok výsluhového 
zabezpečenia sa riadi inštancia-
mi v zákone č. 328/2002 Z. z. o 
sociálnom zabezpečení policaj-
tov a vojakov. Nárok v podobe 
výsluhového dôchodku či od-
chodného závisí od splnenia 

stanovených podmienok. 
Podľa informácií z ministerstva 
vnútra proces posudzovania 
splnenia, respektíve nesplne-
nia podmienok môže trvať 90 
dní od dňa začatia konania. 
Posudzovanie má v kompeten-
cii útvar sociálneho zabezpeče-
nia. Dôležitý je v tomto prípade 
dátum dňa doručenia žiadosti  
o priznanie dávok výsluhového 
zabezpečenia zo strany policajta 
končiaceho svoje pôsobenie v 
zbore.
"Ak policajt, hasič, horský zá-
chranár skončil služobný po-
mer napr. dňom 31.12.2020  
a jeho žiadosť bola útvaru so-

ciálneho zabezpečenia doru-
čená napr. 15.02.2021,  90 dňo-
vá lehota stanovená útvarom 
sociálneho zabezpečenia na 
rozhodnutie, začína plynúť od 
16.02.2021. Až po posúdení všet-
kých  zákonných podmienok 
útvar sociálneho zabezpečenia 
vydá rozhodnutie o priznaní/
nepriznaní dávky výsluhového 
zabezpečenia," uviedol Ivan Fuf-
aľ, generálny riaditeľ sekcie per-
sonálnych a sociálnych činností 
rezortu vnútra.
Podľa Fufaľa dochádza zo stra-
ny kompetentného útvaru  
k posudzovaniu vzniku nároku 
na dávku výsluhového zabezpe-

čenia s dôrazom na dobu trvania 
služobného pomeru. Dôležité je 
po skončení služobného pome-
ru nezabudnúť do 8 dní ozná-
miť túto skutočnosť zdravot-
nej poisťovni, pokiaľ príslušník 
neplánuje pokračovať v inom 
služobnom alebo pracovno-
právnom vzťahu. Rozhodnutie 
o priznaní výsluhy je potrebné 
poisťovni tiež doručiť. "Môžem 
ubezpečiť všetkých policajtov, 
hasičov a horských záchranárov, 
že aj napriek enormnému počtu 
doručených žiadostí o priznanie 
výsluhových dávok sú zákonné 
lehoty útvarom sociálneho za-
bezpečenia dodržiavané, nebolo 

ich potrebné predlžovať a vyplá-
canie výsluhových dôchodkov je 
realizované priebežne, hneď po 
spracovaní podkladov, v najbliž-
šom výplatnom termíne," uvie-
dol Fufaľ.



Doba pandemická zasiahla 
aj činnosť Odborového zvä-
zu polície v Slovenskej re-
publike. Svoje zatiaľ posledné 
predsedníctvo z konca marca 
2021 zorganizoval po prvýkrát  
v online priestore vďaka spolu-
práci s Konfederáciou odboro-
vých zväzov prostredníctvom 
Mirosla Hajnoša, ktorému za 
technickú podporu patrí po-
ďakovanie. Predsedníctvo sa 
venovalo niekoľ kým zásadným 
pripomienkam týkajúcich sa 
nielen plánovanej reformy Po-
licajného zboru. Pozreli sme 
sa do zákulisia „covidového“ 
rokovania a to po technickej,  
i obsahovej stránke.

Zasadnutie predsedníctva OZP v 
SR sa uskutočnilo 29. marca 2021. 
Svoju premiéru si odbili moderné 
technológie, teda forma neosob-
ného, virtuálneho kontaktu. Ako 
sa na túto novinku, nanútenej 
ťažkou epidemiologickou situá-
ciou, pozeral predseda OZP v SR 
Pavola Paračka? 
„Asi všetci online formou ko-
munikujeme posledný rok  
v oveľa intenzívnejšej miere než 
tomu bolo v minulosti. V rámci 
vedenia neustále riešime mno-
ho pracovných úloh a povin-
ností, preto sme sa aktuálnej 
dobe a situácii museli prispôso-
biť aj čo sa komunikácie týka. 
Osobne to vnímam ako veľmi 

výborný spôsob, avšak hlavne  
v prípadoch keď treba niečo ope-
ratívne vyriešiť, prediskutovať,“ 
uviedol Paračka.

Predseda odborov nevylúčil, 
že podobná forma komuniká-
cie sa stane akýmsi pravidlom  
v spôsobe kontaktu s predseda-
mi krajských rád. Jedinou pre-
kážkou môže byť časová nároč-
nosť niektorých stretnutí, ktorá 
by bola výzvou pre technologic-
kú stránku i efektívnosť. Osob-
ný kontakt je osobný kontakt  
a asi sa nedá len tak ľahko nahra-
diť.

Osobitnou kapitolou je Rada 
predsedov OZP v SR. Predsedov 
základných organizácii je 90, čo 
v tomto prípade znemožňuje on-
line komunikáciu. Nateraz tak 
predsedovia hlasujú formou „per 
rollam“ prostredníctvom e-ma-
ilovej komunikácie zasielanej z 
prostredia vedenia odborov. Všet-
ci veria, že sa na najbližšej rade 
stretnú už osobne. Predtým bude 
však nasledovať ešte niekoľko za-
sadnutí predsedníctva OZP v SR, 
najbližšie je naplánované v máji. 
Pravdepodobne sa ani ono nevy-
hne virtuálnej forme priebehu 
rokovania.

Záverečné slovo na marcovom 
predsedníctve patrilo predsedo-
vi Pavlovi Paračkovi. „Na záver 

sa Vám všetkým chcem poďako-
vať za doposiaľ odvedenú prácu 
v prospech Odborového zväzu 
polície v Slovenskej republike, za 
obetavú odborársku činnosť v 

prospech všetkých policajtov a 
zamestnancov rezortu vnútra, 
ale aj dôchodcov, zvlášť v tomto 
neľahkom a mimoriadnom ob-
dobí poznačenom bojom proti 
koronavírusu. Prajeme Vám pre-
dovšetkým veľa zdravia, šťastia, 
pohody a optimizmu," uzavrel 
Paračka. Do programu posledné-
ho predsedníctva sa dostali témy,  
o ktorých sme vás v minulom 
či aktuálnom čísle POLÍCIE už 
stihli informovať (napr. právna 

ochrana). Z významných akti-
vít OZP v SR za prvé tri mesiace 
roka 2021 bolo predsedníctvo 
informované o predložených 
22 zásadných pripomienkach  

vo vzťahu k návrhu Reorganizá-
cie Prezídia Policajného zboru, 
ktoré neboli dodnes vyhodno-
tené. OZP v SR predložil ďalšie 
zásadné pripomienky aj k Na-
riadeniu MV SR č. 146/2020 
o zásadách kariérneho postu-
pu v Policajnom zbore a k zá-
konu č. 73/1998  o štátnej služ-
be príslušníkov Policajného 
zboru, Slovenskej informačnej 
služby, Zboru väzenskej a justič-
nej stráže Slovenskej republiky  

a Železničnej polície v znení 
neskorších predpisov. Všetky 
materiály sú dostupné a zve-
rejnené na Sharepoint-e. O vý-
sledkoch rozporových konaní 
vás budeme informovať aj na 
stránkach POLÍCIE. Aktuálne je 
naďalej otvorená téma zákonu  
č. 171/1993 o Policajnom zbore, ku 
ktorému je možné adresovať pri-
pomienky priamo vedeniu OZP v 
SR, resp. jednotlivým predsedom 
základných organizácií, či predse-
dom krajských rád. Predsedníc-
tvo bolo informované aj o Pláne 
obnovy Slovenska, zámerom kto-
rého je financovať z prostriedkov 
fondov Európskej únie aj útvary 
Policajného zboru. 

Ďalšou súčasťou diskusií boli 
témy týkajúce sa zrušenia ma-
nipulácie s hotovosťou pri 
udeľovaní pokút príslušníkmi 
PZ, aktuálny stav s materiál-
no-technickým zabezpečením 
(už dodanými kusmi a plánova-
nými), ako aj problémy s tech-
nickým vybavením policajtov 
na hraničných priechodoch 
(PDA) či počas štandardnej slu-
žobnej činnosti (nefunkčnosť 
alkohol testerov a systému So-
itron, chýbajúce testovacie sady 
na prítomnosť omamných  
a psychotropných látok v tele).

Zasadnutie predsedníctva OZP v SR sa 
uskutočnilo po prvýkrát online formou

» 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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Počet respirátorov zabezpečených OZP 
v SR sa zaokrúhlil na 46 750 kusov
V minulom čísle sme vás in-
formovali o distribúcii presne  
35 000 kusov respirátorov, 
ktoré pre svoju členskú zá-
kladňu zabezpečilo vedenie 
Odborového zväzu polície  
v Slovenskej republike  
v spolupráci s predsedom 
základnej organizácie OZP 
v Ružomberku Martinom 
Medveckým. Odbory nezo-
stali pri tejto cifre. Za po-
sledný mesiac ju navýšili  
o ďalších 11 750 kusov, čím sa 
(zatiaľ) konečný počet doda-
ných respirátorov FFP2 dostal 
na hranicu 46 750 kusov.

„Chcel by som tento priestor vy-

užiť na poďakovanie všetkým 
funkcionárom základných orga-
nizácii OZP v SR, že sa touto ces-
tou rozhodli zabezpečiť pre na-
šich členov dostatočnú ochranu 
pred ochorením Covid-19. Poďa-
kovanie patrí aj pani Medveckej 
zo spoločnosti Lusja v Ružom-
berku,“ povedal predseda OZP v 
SR Pavol Paračka.

Ako sme naznačili, už teraz vy-
soké číslo nemusí byť konečné. 
Vedenie OZP v SR bude citlivo 
vnímať dopyt členskej základne 
na nové respirátory ruka v ruke 
s kvalitatívnymi požiadavka-
mi. Podľa informácií POLÍCIE 
sú členovia odborov s doposiaľ 

distribuovanými respirátormi 
spokojní. Ide pritom o český 
výrobok (spoločnosť Tex-Tech), 
ktorý je viac preferovaný ako 
napríklad lacnejšie produkty  
z čínskeho trhu. V hre sú aj  
o päť centov drahšie, farebné res-
pirátory.

Takáto akcia priniesla niekoľko 
pozitív v náročných časoch kto-
ré žijeme. Určite bolo sympatické 
angažovanie predsedov základ-
ných organizácií a promptná 
distribúcia ochranných pomô-
cok do širokej základne odborov. 
Spokojnosť môže vládnuť aj nad 
cenou jedného kusu, ktorá sa do-
stala na hranicu 55 centov, čo je 

s trhovou cenou atakujúcou jed-
nou euro priaznivé.
O ďalších prípadných distribúci-
ách vás budeme informovať.

Zdroj: OZP v SR



Masové nasadenie prísluš-
níkov Policajného zboru vo 
výkone nad dohľadom dodr-
žiavania mimoriadnych opat-
rení vyvrcholilo počas veľ ko-
nočných sviatkov. Následne 
pretrvávalo v režime vyššieho 
tempa aj nasledujúce dni, no 
v strede apríla sme sa koneč-
ne dozvedeli pozitívne správy. 
Počet infikovaných a hospita-
lizovaných bol na ústupe, Co-
vid-automat sa presunul do  
o niečo voľnejšej fázy.
Počas veľkonočného týždňa bolo 
do služby velených takmer 20 
000 policajtov a vojakov. Okrem 
mimoriadnych opatrení v uli-
ciach aj na hraniciach dohliadali 
na bezpečnosť a plynulosť cest-
nej premávky, verejný poriadok, 
pátrali po nezvestných osobách, 
chránili životy a zdravie. Celkovo 
skontrolovali 93 672 osôb a zistili 
4522 priestupkov a deliktov poru-
šujúcich mimoriadne opatrenia.

„Polícia sa dôsledne pripravila na 
veľkonočné sviatky, počítali sme 
s rôznymi scenármi vývoja situ-
ácie, ktoré by sa mohli udiať. Do 
ulíc sme vyslali viac policajtov a 
robili viac kontrol ako bežne býva 
cez šibačku, neoceniteľnou po-
mocou nám boli vojaci. Nechceli 
sme podceniť najmä kontroly po-
čas presunov. Veľká mobilita by 

bola veľkým rizikom a pozitívne 
sa vyvíjajúca situácia pandémie 
by sa opäť zhoršila. Musím kon-
štatovať, že občania boli veľmi 
zodpovední a mobilita sa týkala 
najmä presunov zo zamestnania. 
Väčšina ľudí si uvedomila, aké 
riziká môže priniesť húfne na-
vštevovanie rodín a naozaj zostali 
doma, aby si o to viac užili šibanie 
a oblievanie na budúci rok. Som 
vďačný všetkým policajtom a 
vojakom, ktorí strávili sviatky v 
práci a trpezlivo vysvetľovali, pre-
čo ľudí kontrolovali a dbali o bez-
pečnosť a plynulosť na cestách. 
Ďakujem ľuďom za ústretovosť, 
povzbudivé slová, s ktorými sa 
policajti na cestách stretli a hlav-
ne za ich zodpovedný prístup k 
celej situácii,“ uviedol prezident 
Policajného zboru plk. Peter Ko-
vařík.

Dňa 13. apríla premiér Slovenskej 
republiky Eduard Heger oznámil 
prechod Covid-automatu zo štvr-
tej do tretej fázy, v platnosti od 
pondelka 19. apríla. Okrem zmeny 
„farebnosti“ mapky územia, kedy 
sa stratia čierne zafarbené okresy, 
boli v pláne značné uvoľňovania 
nariadení: otvorenie všetkých ob-
chodov a služieb (pravidlo 15m2 
pre 1 zákazníka), pohyb v prírode 
aj mimo okres s testom, boho-
služby (tiež pravidlo 15/1), otvo-

rené múzeá, ZOO či botanické 
záhrady. Pre policajtov by zname-
nalo otvorenie prevádzok značné 
odbremenenie povinností, keďže 
by sa upustilo od kontroly ich za-
tvorenia.
Samostatnou kapitolou boja s 

pandémiou zostáva očkovací 
proces. Okrem nejasnej situácie 
ohľadom vakcíny Sputnik V pri-
búdali informácie naznačujúce 
znížený záujem o podanie vakcí-

ny, čo malo mať za následok rých-
lejšie otváranie očkovacích termí-
nov už aj pre mladšie kategórie.

Odborový zväz polície v Slo-
venskej republike sa chce po-
ďakovať všetkým príslušníkom 

Policajného zboru, ktorí prispie-
vajú k pozitívnejšiemu vývoju 
epidemiologickej situácie na 
našom území. Aj keď je trend 
optimistický, naďalej sa zacho-

vávajú niektoré mimoriadne 
opatrenia, čo môže súvisieť s pre-
trvávajúcou nervozitou a atak-
mi niektorých obyvateľov. Iba 
Vaše pevné nervy, profesionalita  
a nadhľad môžu výrazne ovplyv-
niť aj bezpečnosť a zdravie tých, 

ktorí k celej situácii pristupujú 
laxne a s nedôverou. Po dlhých 
mesiacoch sme sa dostali do vy-
túženého uvoľňovania, sme na 
dobrej ceste, netreba však poľaviť.

V marcovom čísle POLÍCIE sme 
otvorili tému šikany policajtov 
na sociálnych sieťach, ktorá sa 
v čase pandémie a tvrdých mi-
moriadnych opatrení stala ak-
tuálnejšou viac ako kedykoľvek 
predtým. Tlaku a nervozite ob-
čanov čelia policajti v prvej línii 
ako pomyselné nárazníky po ce-
lom svete. Keď riešenia z oficiál-
nych miest neprichádzajú, fan-
tázie a ľudovej vynaliezavosti sa 
medze nekladú. A presne to je 
prípad poslednej, novej metódy, 
ako sa nenechať šikanovať v on-
line priestore.
Medzi slovenskými policajtmi 
sa či už na internete, ale najmä  
v každodenných rozhovoroch za-
čalo diskutovať o forme obrany 
voči nezmyselným útokom časti 
verejnosti. Hlavnú rolu zohrávajú 
menovky, vďaka ktorým sú poli-
cajti v teréne ľahko vyhladateľ-
ní. Veď ako sa hovorí, dnes sa dá 
nájsť na internete už všetko. Od 
lynču potom nie sme ďaleko.
Škoda, že v našich podmienkach 
výkonu služby policajtov dopo-
siaľ neprišlo k nami navrhova-
nému využitiu ustanovenia §14 
zákona č. 171/93. Niektoré sloven-
ské médiá priniesli informáciu o 
policajtoch v Spojených štátoch 
amerických, ktorí si v momente, 
keď ich začína nakrúcať na mobil 
nervózny občan, pustia zo svojho 
telefónu akúkoľvek známu pie-
seň. Oslovili sme experta v oblasti 

IT, ktorý nám zmysel a efektív-
nosť takéhoto konania vysvetlil.

„Sociálne siete, predovšetkým 
Facebook, dokážu automaticky 
rozpoznať hudbu zo zverejne-
ného videa. Napríklad, vytvoríte 
si video z vašej dovolenky a pre 

efekt si ako podmaz pridáte pes-
ničku od komerčného interpreta. 
Po zverejnení videa systém Face-
booku rozpozná pieseň v poza-

dí, čím môže dôjsť k niekoľkým 
krokom. Facebook automaticky 
hudobný podmaz vypne, takže 
video zostane bez hudby. Proti 
tomuto rozhodnutiu sa majiteľ 
videa môže odvolať, ale pokiaľ 
nevlastní práva na pieseň v po-
zadí, nemá šancu uspieť. Niekedy 

môže dôjsť k automatickému vy-
mazaniu videa. Ak zo strany ma-
jiteľa účtu dôjde k opakovanému 
zverejňovaniu videí s hudobným 

podmazom, ktorý mu nepatrí, 
Facebook môže jeho konto zablo-
kovať na trvalo,“ vysvetlil nám IT 
expert.
Rozmenené na drobné. Ak do-
chádza k agresívnemu výpadu 
zo strany občana na policajta, 
pričom občan si policajta nahrá-

va na mobilné zariadenie 
s cieľom zverejnenia videa 
a jeho šikany a policajt si 
pustí známu pieseň, môže 
sa stať, že takto zverejnené 
video bude zo strany Face-
booku „oklieštené“ o akýkoľ-
vek zvuk v pozadí.

Zatiaľ sme nezachytili, že 
by sa k takémuto kroku od-
hodlal niekto z príslušníkov 
Policajného zboru. Ak by 
aj k tomu došlo, mohlo by 
dôjsť k podnetu agresívne-
ho občana k vzťahu k na-
plňovaniu etického kódexu 
policajta, kde asi púšťanie 
hlasnej hudby svoje miesto 
nenájde. V každom prípade, 
ak by sa aj takáto metóda 
osvedčila, vymazanie len 
zvuku ako súčastí videa 
by nemala žiadny vplyv na 
prítomnosť menoviek poli-
cajtov na zverejnených zá-
beroch. Postup vyskúšaný 

v USA by naopak mohol istú časť 
diskutérov ešte viac motivovať v 
útokoch na konkrétnych policaj-
tov.

To, že sa vôbec slovenskí poli-
cajti rozprávajú o tejto téme je 
len dôkazom zúfalosti, ktorá 
nastala s príchodom interne-
tu, ktorého obsah nie je takmer 
pod žiadnou regulačnou kon-
trolou. Namiesto hľadania 
rôznych kľučiek a alternatív 
by sa konečne malo pristúpiť  
k efektívnemu a oficiálnemu 
riešeniu, ktoré by ochránilo naj-
rizikovejšiu skupinu policajtov 
z hľadiska možných útokov no-
vej doby. Iste, je nutné zacho-
vať identifikačné znaky, ktoré 
môžu byť potrebné pre nahláse-
nie takzvaných čiernych oviec, 
ktoré sa nájdu v každej jednej 
štátnej inštitúcii, či súkromnej 
firme, no pri téme ochrany dr-
vivej väčšiny slušných, čestných  
a zodpovedných kolegov čas na 
hodinách ukazuje päť minút po 
dvanástej.

Zdroj: KR PZ NR

Video s americkým policajtom, ktorý si púšťal hudbu pri nakrúcaní 
občanom, vyvolalo na internete značný ohlas. Zdroj: internet
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Na ceste k návratu do normálneho života

Populárna hudba ako obrana proti šikane?



1. Názov: ZO OZP 8/76 - Kúpeľ-
no liečebný ústav Ministerstva 
vnútra SR ARCO Trenčianske 
Teplice

2. Vznik: 4.9.2020 

3. Aktuálny počet členov:  37

4. Predseda: Alena Vojtková 

5. Zmysel odborov: Zabezpečiť 
právnu ochranu zamestnancov 
v pracovno-právnom vzťahu  
so zamestnaváteľom. Odborový 
zväz vnímam ako oporu, pomoc 
a istotu v riešení otázok práv-
nych, ekonomických, prípadne 
sociálnych, v rámci pracovného 
procesu. Vidím v ňom garanciu, 
záruku, ochotu poradiť, ponúk-
nuť skúsenosti vtedy, keď je to 
potrebné.

6. Prínos ZO: Riešiť, diskutovať, 
vyjednávať so zamestnávateľom 
v prospech zamestnancov podľa 
platných právnych predpisov. 

7. Aktivity ZO: Chceme vytvárať 
pozitívnu pracovnú atmosféru, 
utužovať kolektív so spoločný-
mi akciami a aktivitami. Pod-
porovať kultúrne, spoločenské, 

prípadne športové aktivity na-
šich členov, napr. preplatením 
lístkov na spomínané poduja-
tia, či ich zakúpením vopred. 
Ďalej zorganizovaním prípad-
ného zájazdu podľa záujmu  
a podobne. Vzhľadom k tomu, že 
sme na začiatku, potrebujeme 
najskôr poznať záujem našich 
členov a potom sa sústrediť na 
obsah aktivít.

8. Kontakt: 
a.vojtkova@centrum.sk

1. Názov: ZO OZP Univerzitná ne-
mocnica - Nemocnica sv. Micha-
la, a.s., Bratislava

2. Vznik: 18.02.2021

3. Aktuálny počet členov: 60

4. Predseda: 
    pplk. MUDr. Milan Petro

5. Zmysel odborov: V dobre fun-
gujúcej spoločnosti, podniku 
alebo vo firme musí existovať 
skupina osôb, ktorá má možnosť 
mediácie vzniknutých nedoro-
zumení medzi zamestnávateľom 
a zamestnancami a zároveň kto-
rá nestranne a slobodne vyjadru-
je svoje názory. Je prirodzené, že 
v mnohých veciach dochádza na 

týchto dvoch stranách k nesúla-
du. Dodržiavanie právnych no-
riem, ľudskosti a spravodlivosti 
sú hlavnými piliermi spokojného 
kolektívu zamestnancov, aj preto 
je dôležité mať odbory.

6. Prínos ZO: Rozšírenie pôsob-
nosti OZP v SR.

7. Aktivity ZO: Našim prvoradým 
záujmom je podávať a presadzo-
vať návrhy a pripomienky, ktoré 
majú bezprostredný vplyv na 
právne a sociálne istoty našich 
zamestnancov a zároveň zlepšu-
jú pracovné podmienky. 

8. Kontakt:
milan.petro@nsmas.sk

Začiatkom roka 2021 vede-
nie Odborového zväzu polície  
v SR predstavilo svojim členom 
a verejnosti novú komunikač-
nú stratégiu, ktorá sa dotkla 
aj jeho hlavného periodika – 
mesačníka POLÍCIA. Zmeny 
určite nezasiahli vzťahy medzi 
vedením či redakciou a vami 
čitateľmi, teda členmi odborov. 
Stránky POLÍCIE sú k dispozícii 
celej členskej základni. Zaují-
majú nás vaše názory, úspechy 
či rôzne pohľady na výkon služ-
by. Pre články z prvej kategórie 
je pre vás k dispozícii rubrika 
NÁZOR ODBORÁRA. 
V redakčnom maily novinypoli-
cia@gmail.com sa nám objavilo 
niekoľko vašich článkov, ktoré 
budeme postupne zverejňo-
vať. V minulom čísle sme vám 
priniesli pohľad na nekoneč-
ný príbeh rekonštrukcie jednej 
kancelárie, ktorá sa svojim pros-
tredím stala pre svojho majiteľa 
až zdravotným rizikom. Teraz,  
v aprílovom čísle, dostáva 
priestor pomyselná druhá strana 
rieky (nesúvisí s prípadom „kan-
celária“). 
Referent špecialista – informatik 
a predseda ZO OZP Prievidza kpt. 
Marian Hladký poskytuje pohľad 
do radov zamestnancov, ktorí sa 
starajú o moderné technológie v 
rámci celého rezortu vnútra:

Jedno sobotné ráno som vzal do 
ruky mobil a prečítal som si po-
nosu kolegov informatikov na 
Facebooku a to ma podnietilo 
napísať tento článok.
Na priblíženie chcem ozrejmiť 
pracovný post informatika na 
svojom príklade. Som informati-
kom už 24 rokov a prešiel som si, 
tak isto ako mnohí z vás kolegov 
informatikov, viacerými postami, 
od postu informatika na vnútor-
nom odbore OR PZ, postúpil som 
na KR PZ na odbor telekomuni-
kácií a informatiky a vyšplhal 
som až na Ministerstvo vnútra 
SR, Centrum podpory oddelenie 
informačných služieb. Zaujímavé 
je, že za celých 24 rokov som neo-
pustil svoju kanceláriu a ani ne-
vymenil svoju stoličku na Okres-
nom riaditeľstve PZ. 
Viac techniky, viac roboty
Postupom času, ale pribúdalo 
stále viac a viac roboty. Z infor-
matika na jednom OR PZ sa stal 
informatik KR PZ, ktorý mal na 
starosti niekoľko OR PZ, neskôr 
pri postupe na MV SR ešte pri-
budli Hasičské a záchranné zbory, 
Okresné úrady a Štátne archívy. 
No a aby toho nebolo málo, tak 
sme začali technicky, vedomost-
ne a servisne podporovať matrič-
né úrady miestnych samospráv 
(CISMA – centrálny informačný 
systém matričnej agendy) v rám-
ci ESO (Efektívna, Spoľahlivá, 
Otvorená štátna správa). 
Nemôžem opomenúť, že z čias 
pred dvadsiatimi rokmi sa zmno-
honásobil počet IT techniky, kto-
ré spravujeme, servisujeme alebo 
kontrolujeme a tak isto pribudol 
počet užívateľov IT. Mnohí z vás 

kolegov máte určite ešte o niečo 
väčší záber svojej činnosti, to ne-
popieram. Informatik v prísluš-
nej tabuľke musí mať previerku 
NBÚ najmenej na stupeň dôver-
né a aj skúšku bezpečnostného 
zamestnanca najmenej na oblasť 
bezpečnosť technických pro-
striedkov. 
Musím a chcem podotknúť, že sú 
medzi nami okrem policajtov aj 
občiansky zamestnanci, ktorí do 
tejto skupiny informatikov neod-
mysliteľne patria. Ale ja sa cítim 
byť policajtom, nakoľko som v 
zbore už 30 rokov a pred postom 
informatika som si prešiel nie-
koľkými zaradeniami od hliad-
kového policajta až na operačné 
stredisko. Takže viem pochopiť 
každého kolegu, ktorý za mnou 
príde a potrebuje pomôcť alebo 
poradiť.
„Zázraky do 3 dní“
A teraz nadviažem na to, čo naj-
viac trápi nás kolegov informa-
tikov a samozrejme aj ostatných 
kolegov bez rozdielu či sú to po-
licajti, hasiči alebo úradníci. Pre 
týchto všetkých sme tu a chce-
me im pomáhať. Držím sa hesla 
„nemožné robím na počkanie  
a zázraky do troch dní“. No po-
stupom času toto heslo je pre 
mňa nenaplniteľné. A prečo? Tak 
to by som aj ja rád vedel. 
Za čias dávno minulých by som 
vzal z pokladne peniaze a šiel do 
obchodu kúpiť to, čo potrebujem 
na odstránenie poruchy. Teraz 
musím čakať, kým mi to niekto 
zabezpečí. Často počúvame od-
poveď „táto tlačiareň je už stará 
a nie sú do nej náhradné diely“. 
Áno súhlasím, že na 15 ročnú tla-

čiareň už súčiastky nebudú, ale 
keď dostanem takúto odpoveď 
na tlačiareň, ktorú som nasadil 
do používania pred troma rokmi, 
tak to už je na zamyslenie. 
Jedna tlačiareň pre 40 ľudí
Centrálny nákup IT techni-
ky nám spôsobil množstvo 
starostí aj tým, že po nákupe 
drahých multifunkčných za-
riadení, ktoré sme nasadili do 
používania ako zdieľané zariade-
nia pre určitý počet užívateľov 
ako tlačiareň, kopírka, skener  
a v mnohých prípadoch aj fax 
a to všetko v jednom zariadení 
pre najmenej 15 až 25 používa-
teľov, ktorí musia po každom 
výsluchu vyhnať z kancelárie 
stránku na chodbu, zamknúť  
a prejsť sa ku tlačiarni. Toto ab-
solvujú možno za jedno posede-
nie so stránkou v kancelárii aj 
niekoľko krát. No a čo sa stane, 
keď sa niečo v takomto zariadení 
pokazí? Tak ich presmerujeme na 
iné poschodie, kde potom takéto 
isté zariadenie už obsluhuje aj 
štyridsiatich. Otázka je koľko tá 
technika potom vydrží.
Niektorí šťastlivci (alebo ne-
šťastníci?) sa tak dobre starajú  
o zverenú techniku, že ešte pou-
žívajú tie 15 ročné tlačiarne, ktoré 
na podiv stále fungujú. A prečo 
nešťastníci? Lebo tu zas nastal 
nový problém. Centrálny nákup 
spotrebného materiálu na staré 
zariadenia (asi v dôsledku úspo-
ry financií, ...neviem) skončil  
a tie ešte funkčné tlačiarne do-
tlačili. Niektorí zúfalci si dokonca 
zabezpečili tonery vo vlastnej ré-
žií (kúpili za vlastné). 

Bez IT nevieme fungovať
Ale služobný orgán musí vy-
tvárať podmienky na prácu  
a zabezpečiť svojich pracov-
níkov potrebnou technikou. 
Pamätám si dobu kedy sme 
rozdávali policajtom novučké po-
čítače namiesto písacích strojov, 
aby uľahčili prácu kolegom. A čo 
oni na to? Tí ktorí už mali vek, 
odchádzali do civilu a tí ostatní, 
nenadchnutí touto technikou, 
používali PC ako kus nábytku 
a hlavnú úlohu na pracovnom 
stole hral písací stroj. Ale táto 

doba dávno minulá už nie je  
a dnes keď potrebujem urobiť na 
PC údržbu alebo servisný zásah, 
tak kolegovia si berú dovolenky. 
Bez IT technológií si už nevieme 
predstaviť svoju prácu. Tak prečo 
nám niekto nezmyselnými roz-
hodnutiami od „zeleného stola“ 
vytvára prekážky v práci!? 
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Základné organizácie OZP v SR (1.)

Názor odborára: Post informatika 
a nepriaznivá situácia s tlačiarňami

Na stránkach POLÍCIE vám predstavujeme základné organizácie Odborového zväzu 
polície v Slovenskej republike v rámci pravidelnej rubriky.

APRÍL  I  2021ODBORY V REGIÓNOCH

Marian Hladký

NÁZOR 
ODBORÁRA



Nečakaná smrť Milana Mozolu 
otriasla prostredím Policajné-
ho zboru, čo bolo badať nielen 
v osobných rozhovorov, ale 
aj internetových diskusiách. 
Úprimnú sústrasť pozostalej 
rodine vyjadrili tisícky nezná-
mych občanov na facebooko-
vej stránke Policajného zboru 
a Krajského riaditeľstva PZ  
v Bratislave. Aj keď Milana Mo-
zolu nepoznali, po prečítaní 
sprievodného textu mali mož-
nosť uvedomiť si, o akého vy-
nikajúceho a čestného človeka 
nielen polícia prišla. Nasledujú-
ci text si pripravil kolektív vede-
nia Strednej odbornej školy PZ 
v Bratislave.
V živote človeka sú chvíle, o kto-
rých vieme, že prídu, a predsa nás 
ich príchod zaskočí. 
Svoje bohaté skúsenosti za 28 
rokov služby v Policajnom zbo-
re odovzdával nielen ako prís-
lušník PZ služobne zaradený na 
Okresnom riaditeľstve Policaj-
ného zboru v Bratislave IV, ale  
i ako odborný učiteľ na Strednej 
odbornej škole Policajného zboru 
Bratislava, kde odovzdával svoje  
skúsenosti v rámci vyučovania 
predmetu poriadková polícia.  

Z pôsobenia na škole si vedomos-
ti a skúsenosti pána podplukov-
níka, ktoré prednášal nezameni-
teľným zvučným hlasom, uložilo 
do pamäti veľa poslucháčov, bu-
dúcich dôstojníkov, slúžiacich 
na útvaroch Policajného zboru v 
rámci celého Slovenska.
Ministerstvu vnútra Slovenskej 
republiky bol verný aj po odcho-
de do výsluhového dôchodku. 
Naďalej pracoval v rámci rezortu 
ako občiansky zamestnanec na 

Krajskom riaditeľstve Policajné-
ho zboru v Bratislave.  
V mene kolektívu Strednej od-
bornej školy Policajného zboru 
Bratislava prejavujeme  nášmu 
zosnulému kolegovi aspoň tými-
to pár riadkami úctu a ďakujeme, 
že sme ho mohli poznať, praco-
vať s ním. 
Pán pplk. v. v. Mgr Milan  
Mozola, budeme si Ťa pamätať 
ako vždy usmiateho, bezprostred-
ného, dobre naladeného kolegu  

a priateľa, ktorý sa nám prihová-
ral svojím zvučným hlasom, kto-
rý bol typický len pre Teba Miňo, 
ďakujeme ... 
Posledná rozlúčka s pplk. v. v. 
Mgr. Milanom Mozolom bola 
dňa 9. apríla 2021 v krematóriu 
Bratislava so vzdaním pocty 
sprevádzajúcej čestnej jednot-
ky a Hudby  MV SR. Smútiacej 
rodine vyjadrujeme úprimnú 
sústrasť.  Krajské riaditeľstvo PZ  
v Bratislave publikovalo na so- 
ciálnej sieti rovnako emotívny  
a úprimný text pod titulom 
„Pán učiteľ, kolega, Milan, 
Miňko… Už nebudeme počuť 
váš hlas zvučný ako zvon… Bu-
dete chýbať! Bolo nám cťou  
s Vami slúžiť. Odpočívajte  
v pokoji.“ Odborový zväz polície  
v Slovenskej republike vyjadruje 
úprimnú sústrasť pozostalým. 
Každé predčasné úmrtie je ob-
rovskou tragédiou. Rok 2021 nám 
zobral už druhého kolegu, ktorý 
nedosiahol polstoročia života na 
tejto planéte. Pandémia si nevy-
berá. Na to sme už po viac ako 
roku prišli asi všetci. Pristupujme 
preto naďalej ku každodennému 
životu obmedzeného mimoriad-
nymi opatreniami zodpovedne. 

Nikde nie je napísané, že absolút-
ne dodržiavanie nariadení a po-
užívanie ochranných pomôcok 
nám zachráni naše životy. Pod-
statne to však zvýši našu šancu 
na prežitie. Pamiatku Milana 
Mozolu si uctili aj jeho kolegovia 
zo základnej organizácie OZP 8/8 
pri KR PZ v Bratislave: „Pred pár 
dňami sme so smútkom v srdci 
vyprevadili na poslednú cestu 
nášho priateľa, kolegu pplk. Mgr. 
Milana Mozolu. Zostalo prázdne 
miesto po pedagógovi, na ktoré-
ho všetci spomíname len v dob-
rom.

Milan bol vždy ochotný po-
môcť, bol solidárny človek, prí-
klad pre ostatných. V radoch 
našej ZO OZP 8/8 pri KR PZ  
v Bratislave bol od roku 1996 až 
do svojho predčasného odchodu. 
Budeš nám chýbať priateľu.“
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Covid nám zobral vynikajúceho človeka 
a kolegu pplk. v. v. Mgr. Milana Mozolu
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Milan Mozola, budeš nám chýbať. Zdroj: archív

zdroj: pexels.com

VAŠE NÁMETY A TIPY NA REPORTÁŽE POSIELAJTE NA

novinypolicia@gmail.com
POCHVÁĽTE SA ÚSPECHOM  I  PREZENTUJTE SVOJU PRÁCU

V čase distribúcie aktuálneho čís-
la POLÍCIE budete mať posledné 
hodiny na zaslanie vyhlásenia o 
darovaní 2% na adresu príslušné-
ho daňového úradu alebo pria-
mo príjemcovi. Uzávierka je 30. 
apríla 2021. Minulý rok sa touto 
cestou podarilo vyzbierať presne 
2834,63 eur. 

Celá vyzbieraná suma bude 
prerozdelená a poskytnutá 
medzi žiadateľov z radov čle-
nov Odborového zväzu polície  
v Slovenskej republike alebo ich 
rodinným príslušníkom. 
Nemusíme zdôrazňovať, že išlo 

o veľmi náročné prípady, ktoré 
pre ich účastníkov priniesli ťaž-
kú životnú cestu. Boli by sme 
preto radi, ak by sa táto suma v 
roku 2021 navýšila, a preto ne-
váhajte a využite posledné ho-
diny apríla na poukázanie 2%  
v prospech OZP v SR.

V tejto súvislosti žiadame pred-
sedov krajských rád OZP v SR  
a predsedov základných orga-
nizácií OZP v SR, aby v rámci 
svojej pôsobnosti zistili záujem  
o poskytnutie nenávratnej sumy 
z poukázaných 2 % za rok 2020, 
pre členov OZP v SR a ich rodin-

ných príslušníkov.

V žiadosti je potrebné uviesť dô-
vody na poskytnutie finančných 
prostriedkov z 2% (napr. choroba, 
živelná pohroma, atď). Rozdele-
nie financií bude schvaľované 
na júnovej Rade predsedov OZP 
v SR. 
Žiadame Vás, aby ste jednotli-
vé žiadosti predkladali cestou 
predsedov krajských rád OZP  
v SR.

Žiadosti zašlite do 15.6.2021 na 
e-mailovú adresu: igor.rohar@
minv.sk.

Posledná výzva darovania 2% pre OZP v SR: 
Nezabudnite ani na predkladanie žiadostí
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VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
Čiastka 8
Rozkaz prezidenta Policajného zboru 
o previerkach ostreľovača Policajného 
zboru zo špeciálnej odbornej spôsobilosti 
ostreľovača Policajného zboru

Čiastka 9
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o streleckej príprave príslušníkov Policaj-
ného zboru zásahovej skupiny národnej 
kriminálnej agentúry Prezídia Policajné-
ho zboru a príslušníkov Policajného zbo-

ru úradu špeciálnych služieb a operácií 
Prezídia Policajného zboru

Čiastka 10
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o streleckej príprave novoprijatých prís-
lušníkov Policajného zboru

Čiastka 11
Nariadenie Prezídia Policajného zboru  
o zrušení niektorých interných predpisov 
Prezídia Policajného zboru

Čiastka 12
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o previerkach inštruktorov a učiteľov

Čiastka 13
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o spoločnom pracovnom tíme zahranič-
nej jednotky Policajného zboru vysla-
nom na územie Rumunska

Čiastka 14
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  

o spoločnom pracovnom tíme zahranič-
nej jednotky Policajného zboru vysla-
nom na územie Gréckej republiky

Čiastka 15
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o policajnej akcii „Beta“
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Najznámejšie policajné dieťa Matúško. Zdroj: KR PZ ZANetradičný veľ konočný pendler na slovensko-poľskej hranici. Zdroj: KR PZ ZA 

Na východe bolo vždy najlepšie, čo poviete? Zdroj: KR PZ PO Medzi šibačmi nechýbali ani nemecký ovčiak Chris. Zdroj: KR PZ NR
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