
Zvyšovanie materského prí-
spevku pre policajtky či poli-
cajtov, avizované už na konci 
marca tohto roku, bolo na prvý 
pohľad potešujúce. Po zistení, 
že jeho výška nebude na úrovni 
civilného sektora, vzniesol Od-
borový zväz polície v Slovenskej 
republike pripomienku, ktorá 
nezostala bez odozvy.
Prvotný plán z dielne poslancov 
hovoril o zvýšení materskej zo 
70 na 75 % z čistej mzdy. Na po-
rovnanie, v neštátnom sektore 
hovoríme tiež o 75 percentách, 
avšak ide o číslo vypočítavané z 
iného vymeriavacieho základu 
– z hrubej mzdy. Ak by pôvodný 
zámer prešiel, rozdiel medzi  ma-
terským príspevkom policajtky  
a „súkromnej osoby“ by pri výpla-
te v hodnote 1 000 eur v hrubom 
činil takmer 200 eur.

OZP v SR v spolupráci s Konfe-
deráciou odborových zväzov SR 
označil takýto návrh za diskrimi-
načný a kompetentným adreso-
val v rámci medzirezortného pri-

pomienkového konania zásadnú 
pripomienku.
„Evidujeme politickú vôľu na 
odstránenie diskriminácie a roz-
dielov. Ak sa má naplniť, musí ísť  

o rovnocenné vyrovnanie pod-
mienok a benefitov pre policaj-
tky a policajtov poberajúcich 
materský príspevok. Nevidíme 
dôvody, prečo by rozdiely mali 
naďalej pretrvávať,“ uviedol  
v tom čase predseda OZP v SR 
Pavol Paračka.
Odborársky hlas bol napokon 
vyslyšaný. V druhom májovom 
týždni bola schválená upravená 
verzia novelizácie zákona. Dote-
rajší stav, 70% z čistej mzdy, na-
hradilo čarovné trojčíslie – 100%, 
čím sa postavenie policajnej 
služby a civilného sektora zro- 
vnoprávnilo. Novela bude účinná 
od 1. júla 2021. Z pohľadu štátnej 
služby ide o veľký úspech, na kto-
rého počiatku stáli odbory. Tie sa 
k nemu, pochopiteľne, stavajú 
priaznivo. „Odborový zväz polície 
v Slovenskej repulike víta tento 

antidiskriminačný krok. Neexis-
tuje dôvod, prečo by policajtky 
alebo policajti na materskej do-
volenke nemali mať nárok na 
podporu vo výške svojej mzdy, 
obzvlášť v náročných časoch, v 
ktorých sa nachádza celý svet. 
Vážime si tento dosiahnutý 
úspech, ktorého úspešné zavŕše-
nie bolo našou priritou. Aj tu 
platí, že len spoločne sme silní,“ 
uzavrel Paračka.
Príklad výpočtu: Materský prí-
spevok na jeden deň bude pri 
hrubej mzde vo výške 1 000 eur 
dosahovať hodnotu 24,70 eur. 
Pri 31 dňovom mesiaci pôjde  
o 765,70 eur, pri 30 dňoch  
o 741,00 eur a pri februárových 
28 dňoch to bude 691,60 eur. 
Denne si tak policajtky pri takej-
to mzde prilepšia o viac ako 6 eur, 
mesačne o takmer 200 eur.

Návrh OZP v SR nezostal bez odozvy: 
Policajtky budú mať materskú v plnej 
výške platu

Zdroj: P PZ
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Menovkám zvoní umieračik. 
Téma, ktorá sa posledné mesia-
ce stala medzi policajtmi číslom 
jeden kvôli internetovej šikane 
bola dlhodobo zaradená medzi 
priority Odborového zväzu po-
lície v Slovenskej republike. Me-
novky by z uniforiem mohli de-
finitívne zmiznúť už o niekoľko 
mesiacov vďaka pripravovanej 
novele zákona číslo 171/93 Z.z.  
o Policajnom zbore.
Písal sa jún 2020, keď medzi 
odborárov na Rade predsedov 
zavítal po prvýkrát vtedy nový 
minister vnútra Roman Mikulec. 

Popri vzájomnom spoznávaní sa, 
bohatej diskusii o stave polície, 
či o plánoch na jeho štvorročné 
funkčné obdobie, prišiel rad na 
tému menovky. Nešlo o žiadny 
prelom. Vedenie OZP v SR sa tejto 
citlivej oblasti venovalo aj v dis-
kusiách s predošlým vedením re-
zortu. Preto aj po zmene najvyš-
šie postaveného funkcionára na 
ministerstve sa táto téma logicky 
preniesla pred nové vedenie. Už 
úloha z prvého zápisu z premié-
rového stretnutia hovorila jasne: 
Zistiť názory lídrov rezortu a po-
kračovať v snahe o rušenie me-

noviek.
Nasledujúce mesiace priniesli 
množstvo osobných stretnutí 
oboch strán pomyselnej rieky. 
O vývojoch v rokovaní, ktoré sa, 
pochopiteľne netýkali len me-
noviek, boli na pravidelnej báze 
informovaní krajskí predsedovia 
rád. To, že sa nie vždy o všetkom 
písalo v novinách POLÍCIA, či ne-
skôr na facebookovej stránke od-
borov, bolo niekedy vecou taktiky 
a zdvorilosti pri procese vyjedná-
vania.
Menovky boli hlavnou témou aj 
septembrového zasadania Rady 
predsedov ZO OZP v SR. Prítom-
nému generálnemu riaditeľovi 
sekcie personálnych a sociálnych 
činností MV SR Ivanovi Fufaľovi 
vedenie odborov prezentovalo 
požiadavky na zrušenie meno-
viek na uniformách. Argumento-
valo sa aj príkladmi zo zahraničia. 
Situácia sa vyhrotila od druhej 
vlny pandémie, kedy s pokraču-
júcimi obmedzeniami a novými 
a novými nariadeniami stúpala 
nervozita občanov. Tí si svoj nesú-
hlas vybíjali na radových prísluš-
níkoch PZ v uliciach. Nakrúcali si 
ich na mobilné telefóny, hádali sa 
s nimi, verbálne ich napádali a vi-
deá napokon uverejňovali na in-
ternete. Pri nakrúcaniach si dali 

záležať, aby sa do záberov dostali 
menovky policajtov. Tým potom 
ďalšia rozoštvaná časť verejnosti 
písala výhražné správy, ak objavi-
la ich súkromné profily na sociál-
nych sieťach. Následne sa terčom 
vyhrážok stávali aj ich rodinní 
príslušníci. O tejto téme sme pri-
niesli rozsiahly článok v marco-
vom vydaní POLÍCIE, kde sme 
informovali o možnosti okam-
žitého konania voči „stiahnutiu 
menoviek z obehu“. Umožňuje 
to ustanovenie podľa §14 zákona  
č. 171/93 Z.z. o PZ, konkrétne od-
sek štyri.
Návrh z dielne OZP v SR bol pre-
zentovaný mesiac potom, čo sa 
pre redakciu vyjadril prezident 
Peter Kovařík, ktorý naznačoval 
snahu aj zo svojej pozície smerom 
k zrušeniu menoviek. Svoje slová 
napokon potvrdil v nedávnom 
rozhovore pre TASR, ktorého časť 
nájdete v inom článku aktuálne-
ho vydania POLÍCIE.
Podľa posledných informácií by 
sa menovky mohli skutočne stať 
minulosťou. OZP v SR plne chá-
pe ich protikorupčný charakter, 
avšak aj zmienené príklady zo 
zahraničia sú garanciou, že boj 
proti korupcii v prípade prísluš-
níkov PZ sa dá viesť aj inou, alter-
natívnou cestou, ako napríklad  

s pomocou služobného čísla.
Veľká výhra pre uniformova-
né zložky je na dosah. Asi sa  
v zbore nenájde policajt, ktorý by  
s nosením menovky na uniforme 
nemal problém. Niekoľkoročná 
debata sa pravdepodobne blíži ku 
koncu. Kruh sa snáď už uzavrie. 
Bol to kruh mnohých vyjednáva-
ní, výmeny argumentov a názo-
rov. Dôležité rokovania neprebie-
hajú a rozhodnutia nevznikajú 
cez Facebook. Všetko sa deje za 
okrúhlim stolom.  Aj rozhovory  
o tejto téme prebiehali na rôz-
nych úrovniach naprieč rezor-
tom vnútra, či prezídia Policaj-
ného zboru v osobnej, korektnej, 
pragmatickej a profesionálnej 
úrovni, ktorých výsledok je doho-
da na zrušení nosenia menoviek. 
Veríme, že tento súlad podčiark-
nu aj poslanci v pléne Národnej 
rady, ktorí budú mať k tejto téme 
posledné slovo.
Úspechy pre zamestnancov sa 
dosahujú len vďaka korektnej ko-
munikácii a dodržiavaniu nepísa-
ných pravidiel. OZP v SR spravil 
opäť maximum pri vypočutí 
požiadavky policajtov na zmenu  
a odbremení ich tak od ďalších 
nepríjemných atakov.

Ďalšia dobrá správa: Menovky by sa mohli 
čoskoro stať minulosťou

Zdroj: KR PZ PO



Predražené nákupy nových áut a motoriek? 
Reaguje riaditeľ sekcie ekonomiky

Prezident Policajného zboru Peter Kovařík 
prezradil detaily policajnej reformy
Reforma Policajného zboru 
je jedným z hlavný pilierov 
nielen vedenia polície, ale aj 
Ministerstva vnútra SR. V pro-
stredí sa šíri množstvo správ 
o tom, akú má mať podobu. 
Prezident PZ Peter Kovařík  
 v rozhovore pre TASR načrtol, 
čo ozbrojenú zložku v najbliž-
ších mesiacoch čaká. V tejto 
súvislosti reagovali aj policajné 
odbory na dezinformácie, kto-
ré sa opäť ocitli v online svete.
Už teraz je zrejmé, že reforma 
bude rozdelená na niekoľko 
etáp. Prvá, ktorá by mala ísť na 
rokovanie vlády SR v auguste, sa 
bude dotýkať Prezídia PZ. „Naj-
väčšie zmeny sa týkajú útvarov, 
kde sme ako Policajný zbor nee-
fektívni,“ uviedol Kovařík.
Navyšovať by sa nemali riadiace 
funkcie, ale štandardné pozície 
na útvaroch zameraných na 
finančné vyšetrovanie a analy-
tiku. Novinkou by mala byť Ná-
rodná centrála osobitných dru-
hov kriminality zameraná na 
finančné vyšetrovanie.
Nové posty si budú vyžadovať 
personálne posilnenie, ktoré 
sa môže dotknúť krajských či 
okresných riaditeľstiev v regió-
noch. Podľa Kovaříka by nemalo 
dôjsť k situáciám sťahovania ka-
pacít z miest, kde je ich už teraz 
nedostatok. Rovnako by sme sa 
nemali stať svedkami prepúšťa-
nia či znižovania výkonu.
Druhá fáza reformy bude zá-

visieť od pohybov kapacít z re-
giónov do Bratislavy, keďže sa 

priamo bude dotýkať krajov  
a okresov. Ako sa už hovorilo 

pred niekoľkými mesiacmi, čo-
raz reálnejšie je zavedenie systé-

mu metropolitnej polície a troch 
oblastných polícií, čo policajný 

prezident považuje za efektív-
nejšie než okresávanie okres-
ných riaditeľstiev. 
„Takisto vieme vytvárať okresné 
riaditeľstvá s väčším rozsahom 
pôsobnosti a môžeme disku-
tovať o tom, kde potrebujeme 
obvodné oddelenie PZ a kde len 
výkonné pracovisko,“ načrtol 
Kovařík druhú fázu, ktorá by 
mohla prísť na rad na jeseň toh-
to roka.
Reforma sa nebude týkať iba 
štruktúry, či prezídia, ale aj kon-
krétnej policajnej činnosti a ďal-
ších súčastí služby. Nástupný 
vek do PZ by sa mal znížiť z 21 na 
18 rokov, menovky by mali byť 
minulosťou, zmeniť by sa mal 
systém voľby prezidenta a ďal-
ších vrcholných funkcionárov, 
ako aj objektívna zodpovednosť 
na cestách by mala fungovať 
efektívnejšie.
„Nestačí nám dať systémy, kto-
ré budú merať rýchlosť alebo 
porušenie prevádzky, ale potre-
bujeme systém napojiť tak, aby 
automaticky hľadal vlastníka 
vozidla, nastavoval pravidlá na 
to, ako bude prebiehať sankcio-
novanie,“ povedal Kovařík.

Hoax na záver
V súvislosti s policajnou refor-
mou sa začalo šíriť niekoľko de-
zinformácií. Podľa jednej z nich, 
textovej správy, sa na prezídiu 
za účasti odborov dohodlo skre-
sanie odchodného z desiatich 

na tri platy. Vraj sa má začať 
scivilňovanie „káblikárov“, cen-
tra podpory a zamestnancov  
z oddelení dokladov. Táto správa 
vyvolala tak masovú hystériu, 
že nám ju poslalo hneď niekoľ-
ko policajtov s otázkou, čo je na 
tom pravdy.
Vedenie Odborového zväzu 
polície v Slovenskej republi-
ke sa ešte v ten deň vyjadrilo 
na svojej facebookovej stránke  
www.facebook.com/ozpvsr:
„Uvedené správy opäť kolujú  
a šíria sa rôznymi spôsobmi. Je 
preto potrebné informovať, že 
vedenie OZP v SR nebolo účast-
né žiadnej porady, či už s prezi-
dentom Policajného zboru na 
Prezídiu Policajného zboru ale-
bo predstaviteľmi ministerstva 
vnútra, na ktorých by boli prero-
kované zmeny a témy, ktoré sú 
obsahom týchto správ.  
OZP v SR sa preto ohradzuje 
voči týmto „zaručeným“ infor-
máciám, správam a upozorňuje, 
že ide o nepravdivé informácie  
a uvedené správy sú hoax. 
Zároveň dávame do pozornosti 
možnosť kontaktovať nás pro-
stredníctvom správy na Face-
booku alebo emailom priamo, či 
cez webovú stránku http://oz-
psr.sk/ a tak si vždy informácie 
overiť. Predídete tak rozširova-
niu hoaxov.“ K uvedenej dezin-
formácií sa v rovnakom duchu 
vyjadril aj minister vnútra  
Roman Mikulec.

V priebehu posledných týž-
dňov sme si v médiách mohli 
prečítať miestami až kritické 
ohlasy, ktoré sa týkali pripra-
vovaného nákupu z dielne Mi-
nisterstva vnútra SR. Už kon-
com minulého roka sme vás na 
stránkach POLÍCIE informo-
vali o nákupe 52 nových moto-
riek v hodnote viac ako 2 milió-
nov eur. O tom, či sú motorky v 
danej konfigurácii potrebné, 
či nedošlo k ich nadhodno-
teniu oproti zahraničiu a čo 
chystá rezort do budúcna nám  
v rozhovore prezradil generál-
ny riaditeľ sekcie ekonomiky 
MV SR Tomáš Oparty.

Ministerstvo objednalo dva 
druhy motoriek. Prvý typ znač-
ky BMW, jednosedadlové cestné 
alebo športovo-cestné v poli-
cajnom prevedení má hodnotu  
1 033 216 eur za 22 kusov. Aj pri 

druhom prípade ide o rovnakú 
značku a typ, avšak 30 kusov 
stálo 1 195 440 eur a nepôjde len  
o „pomaľované“ stroje. 
Kritické hlasy publikované na-
príklad v Hospodárskych novi-
nách porovnávali cenu za jednu 
motorku za hodnotu „nadupa-
ného Škoda Superb“ (47 000 eur 
za jednu motorku prvého typu). 
Autorka článku sa pozastavova-
la aj nad doplnkovou výbavou, 

ktorá by v prípade svetelného  
a zvukového signalizačného 
zriadenia mala dosiahnuť hod-
notu 15 000 eur.
Oslovený odborník v článku pri-
znal vyššiu sumu za stroje, no 
dodal, že ide o najmodernejšie 
motorky, ktoré sú pre ozbrojené 
zložky dostupné na trhu. V roz-
hovore s generálnym riaditeľom 
Opartym sme sa zamerali na 
publikované informácie a nevy-
nechali sme ani porovnanie so 
susednými kolegami z Českej re-
publiky, ktorých cenovka za ich 
motorky bola polovičná.

Prečo rezort nemohol vysúťa-
žiť motorky v približnej hod-
note, ako sa to podarilo českej 
polícii?
MV SR realizovalo štandardné 
verejné obstarávanie formou 
nadlimitnej verejnej súťaže – 
reverznej podľa § 66 zákona  

č. 343/2015 Z. z. o verejnom ob-
starávaní v období od 02. 10. 
2020 zverejnením oznámenia. 
Predmet zákazky bol nákup 
motocyklov pre potreby útvarov 
MV SR. Do súťaže sa prihlásili 
traja uchádzači a MV SR vybra-
lo úspešného uchádzača podľa 
kritéria najnižšej ceny. Všetky 
informácie k súťaži a jej výsled-
ku sú dostupné na: https://
eo.eks.sk/ElektronickaTabula/

Detail/1647. 
Súťaž prebehla bez akýchkoľvek 
námietok a výhrad zo strany 
trhu.
Ide o špeciálne dovybavené  
a upravené motocykle vyrábané 
v sériovej produkcii, podľa požia-
daviek MV SR zadefinovaných 
v súťažných podkladoch, ktoré 
sa budú využívať v špecifických 
podmienkach viacerých služieb 
polície. Obstarávané motocykle 
budú mať okrem základnej aj 
dodatočnú doplnkovú výbavu 
za príplatok, tak ako je uvedené 
v predmete zákazky, na základe 
požiadaviek príslušných útva-
rov.
Model BMW R1200RT použí-
vaný PČR bol v roku 2018, teda  
v čase kedy bol v ČR obstaráva-
ný, na konci svojho výrobného 
a životného cyklu (vyrábal sa 
od 2013 do 2018). V prípade ČR 
sa mohlo teda jednať o dopre-

daj “starých modelov” 
na konci ich výrobného 
cyklu. Netreba zabudnúť 
spomenúť, že MV SR má 
v cene motocykla aj vy-
konávanie bezplatného 
pravidelného servisu, 
tak ako to určuje výrob-
ca na obdobie 3 roky/30 
000 km (podľa toho, 
ktorá skutočnosť uply-
nie skôr) na každú mo-
torku.
Chcem Vás ubezpečiť, 
že proces verejného 
obstarávania pri ná-
kupe špecializovaných  
motocyklov pre potre-
by útvarov Policajné-
ho zboru SR prebehol  
v súlade so zákonom a 

uvedeným nákupom zabezpečí-
me Polícii SR kvalitné a bezpečné 
motocykle, ktoré sú štandardom  
v zahraničí.
Motocykle v špeciálnom poli-
cajnom prevedení, ktoré obsta-
ralo MV SR, boli do krajín EÚ 
v posledných štyroch rokoch 
dodané v tisícoch kusov. Len  
v prípade štátov strednej Euró-
py disponujú špeciálmi tohto 
typu Česká republika, Poľská 

republika, Maďarsko a Rakúska 
republika.

V čom budú slovenské motor-
ky lepšie než tie české? Aké 
budú ich najväčšie prednosti?
MV SR obstaralo model BMW 
R 1250RT, pričom PČR model 
BMW R1200RT.  Ide o dve ge-
nerácie novší motocykel v čase, 
keď prichádza na trh. Model je 
aktuálnou novinkou s viacerý-
mi inovatívnymi prvkami výba-
vy, ktoré zvyšujú nielen jeho po-
užiteľnosť, ale aj bezpečnosť pri 
plnení úloh pre potreby MV SR.
Model BMW R 1250RT má opro-
ti BMW R1200RT tieto prvky vý-
bavy: adaptívny tempomat, úpl-
ne nový adaptívny podvozok, 
veľký prehľadný farebný 10,25” 
displej, inovatívny LED svet-
lomet s natáčaním do zákrut  
a denným svietením a mnoho 
iného.
Vyššie uvedené prispieva k bez-
pečnosti jazdy hlavne vo vy-
sokých rýchlostiach a nebolo  
k dispozícii v predchádzajú-
cich generáciách tohto modelu. 
Vzhľadom na vyššie uvedené 
je preto porovnávanie oboch 
modelov nie celkom presné. Je 
to obdoba otázky aký je rozdiel 
medzi oktáviou druhej a štvrtej 
generácie.
Motocykle obstarané MV SR 
budú obsahovať okrem základ-
nej výbavy aj dodatočnú dopln-
kovú výbavu, ako napr.:  prera-
ďovanie rýchlostných stupňov 
nahor a nadol bez použitia 
spojky, spätný chod (typ A), vy-
hrievané sedadlo, dynamicky 
elektronicky riadený podvozok 
s adaptívnymi tlmičmi, systém 
kontroly tlaku v pneumatikách 
a iné. V ďalšom kroku je úprava 
a výroba častí motocykla pres-
ne podľa požiadaviek VO (po-
žiadavky vzišli z útvarov, ktoré 
budú motocykle využívať), napr. 
záložná batéria a alternátor, jed-
nosedadlová verzia navrhnutá 
podľa požiadavky na umiestne-
nie rádiostanice, predný a zadný 
ochranný padací rám motocykla 
upravený vzhľadom na požado-

vanú výbavu (plastové schrán-
ky, svetelné a zvukové výstražné 
zariadenia) a bezplatný servis na  
3 roky/30 000 km.
Zvláštne svetelné a zvuko-
vé výstražné zariadenie dodá  
a namontuje priamo výrobca 
motocyklov. Výhodou riešenia 
priamo od výrobcu je zabezpe-
čenie kompatibility a funkč-
nosti, ako aj predĺžená záruka 
priamo od výrobcu nakoľko sa 
jedná o komplexný systém, kto-
rého funkčnosť musí byť zabez-
pečená za každých podmienok 
vzhľadom na použitie týchto 
motocyklov. V minulosti sa pre-
stavby sériových motocyklov 
ako aj zvláštnych svetelných  
a zvukových výstražných zaria-
dení realizovali dodatočne, čo 
spôsobovalo problémy s vyváže-
nosťou motocykla ako aj s kvali-
tou prevedenia. V súčasnosti za 
všetky komponenty ako aj kva-
litu ručí priamo výrobca.

Na aké účely sa budú použí-
vať? Na ktoré útvary budú 
pridelené?
Motorky sa budú využívať na pl-
nenie služobných úloh v rámci 
Úradu pre ochranu ústavných 
činiteľom a diplomatických mi-
sií (22 ks), ÚZPČ (3 ks) a 27 ks  
v rámci útvarov dopravnej polí-
cie PPZ a KR PZ.

Kedy sa dostanú na jednotlivé 
útvary?
Prvú dodávku motocyklov oča-
kávame už v priebehu júna (typ 
A), ďalšie by mali prísť v júli (typ 
B).

Plánujete do budúcna ďalšie 
súťaže týkajúce sa vozového 
parku polície?
V zmysle „Plánu obnovy vozidiel 
MV SR 2021-2025“ plánujeme 
do budúcna obnovovať vozo-
vý park a to všetky segmenty 
vozidiel, ktoré PZ SR využíva  
a potrebuje. Uvedomujeme si zlý 
stav vozového parku PZ a obme-
nu vozidiel plánujeme vykoná-
vať každoročne.
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Smrť Violy Macákovej: Bodka za prípadom, 
ktorý verejnosť ihneď „vyšetrila“

strana 3

Keď v novembri 2019 našli ro-
botníci v bratislavskom prísta-
ve zranenú Violu Macákovú, 
ktorá o pár minút zomrela,  
v niektorých médiách, a hlav-
ne internetových diskusiách 
sa odrazu vyjorili odborné de-
baty, kde všade polícia pochy-
bila. Nevraživosť sa stupňovala 
každým dňom, ktorým stále 
nebol zadržaný páchateľ tohto 
hrozného činu. Napokon, ako 
to často býva, všetko bolo úpl-
ne inak.
K prípadu sa pár dní po objavení 
mladej ženy vyjadril na osobitnej 
a nie tak často vídanej tlačovej 
konferencii aj vtedajší riaditeľ 
Krajského riaditeľstva Policaj-
ného zboru v Bratislave Adrián 
Pavlík a zástupca kriminálky. 
Polícia bola už v tom čase vysta-
vovaná kritike, že neinformova-
la verejnosť ihneď a že nechcela 
poskytnúť viac detailov o prie-
behu vyšetrovania. Bohužiaľ, ani 
vtedy niektorí nepochopili, že 
neverejnosť trestného konania 
je tajomstvom úspechu.
Chaos a panika zašli až tak ďa-

leko, že policajné komunikačné 
oddelenia museli v tom čase 
hasiť dezinformačné správy  
o vyčíňajúcom sériovom vraho-
vi v hlavnom meste Slovenska. 
Vymyslené statusy mali na so-
ciálnych sieťach tisíce zdieľaní. 
Len čo sa o pár dní našlo telo 
ďalšej ženy, ktorá spáchala sa-
movraždu, verejnosť výsledkom 
pitvy neverila a stále trvala na 
svojej teórii.
Vedel to len úzky okruh ľudí, 
že už v rannom štádiu vyšetro-
vania všetky indície smerovali  
k výsledku, že Viola Macáková si 
svoje zranenia spôsobila sama, 
či náročky alebo z neopatrnosti, 
no bez cudzieho zavinenia. Ak 
chcel byť poverený príslušník 
úspešný, musel mlčať a len mož-
no trochu aj frustrovane sledo-
vať, ako sa verejná mienka ma-
nipuluje a rozširuje nezmysly.
Trestné stíhanie bolo zastavené 
pred pár týždňami. Prokurátor 
Krajskej prokuratúry Matej Iza-
kovič v otvorenom rozhovore 
pre denník SME priblížil nie-
koľko dovtedy neverejných in-

formácií z priebehu vyšetrova-
nia a celkom razantne sa zastal 
výsledku, ku ktorému dospel 
vyšetrovateľ krajského riaditeľ-
stva.
Prokurátor sa k prvotným sprá-
vam o vrahovi, či o spolupráci  
s políciou vyjadril takto: „Na zá-
klade vykonaného dokazovania 
musím povedať, že sa absolút-
ne nezhodovali s tým, čo sa na 
mieste v skutočnosti stalo. Aj 
ma to mrzí, lebo to vnímam ako 
pokus o bulvarizáciu. V krátkom 
čase bola smrť Violy spájaná s 
údajným útokom na inú ženu a 
začalo sa hovoriť o sériovom vra-
hovi. Žiadne sexuálne násilie ani 
použitie sexuálnych pomôcok 
sa nepreukázalo. (…) Za dvanásť 
rokov v rezorte prokuratúry člo-
vek má nejaké skúsenosti a vie 
si veci vyhodnotiť. Tá fáma o sé-
riovom vrahovi nemala žiadnu 
logiku ani nadväznosť na ten-
to prípad. (…) Tento prípad bol 
natoľko závažný, že prebiehala 
intenzívna komunikácia s vyše- 
trovateľom. Zo strany krajského 
riaditeľstva bolo vyšetrovanie 

vedené na vysokej profesionál-
nej úrovni. Aj uznesenie o za-
stavení trestného stíhania bolo 
vypracované veľmi kvalitne,“ 
uviedol pre denník SME.
Neostáva nám nič iné, ako sa 
pridať k dozorujúcemu orgánu 
a vyjadriť rešpekt kolegom z KR 
PZ v Bratislave, ktorí mali pred 
sebou neľahký prípad koruno-
vaný mediálnym a verejným tla-
kom. Ako sa opäť a raz ukázalo, 
vyšetrovateľom dnes dokáže byť 
každý, no zároveň sa potvrdilo, 

že k skutočnej pravde sa do-
káže prepracovať iba odborník  
a profesionál. Iste, pochybnosti 
u niektorých jedincov zostanú 
aj po zreteľnom vyjadrení pro-
kurátora. Tie tu však budú vždy 
bez rozdielu na realitu. Sto per-
centného uznania od verejnosti 
sa nikdy nedočká žiadne povo-
lanie.

Zdroj: P PZ

Zdroj: Internet

Zdroj: MV SR/Vladimír Benko



Konfederácia odborových zvä-
zov Slovenskej republiky pri-
pravila dokument „Desatoro 
pokoronových opatrení“, v 
ktorých sa zamerala na návrhy 
nielen na obnovu ekonomiky 
po pandemickej kríze. Materiál 
je rozdelený do desiatich kon-
krétnych oblastí, ktoré spadajú 
pod tri základné piliere: obnova 
zdravotníctva a podpora zdra-
via, sociálne veci a práca. Cie-
ľom Desatora je v prvom rade 
ochrana zamestnancov. Pozreli 
sme sa, čo obsahuje.
Tri piliere symbolizujú tri oblasti, 
ktoré boli podľa KOZ SR najviac 
zasiahnuté vplyvom pandémie. 
Či už ide o absolútne vyčerpanie 
zdravotníkov v nevhodnom pra-
covnom prostredí, zhoršovanie 
zdravia všetkých zamestnancov 
vplyvom zlých pracovných pod-
mienok, kritické dopady pan-
démie v podobe prepúšťania, či 
krachu spoločností, alebo o efek-
tívne skvalitnenie pracovného 
prostredia, sú to všetko elemen-
ty, ktoré sa po prekonaní ťažkého 
roka dostanú pod ešte väčší drob-
nohľad všetkých odborových 
združení, Odborový zväz polície 
v Slovenskej republike nevníma-
júc.
Prezident KOZ SR Marián Mag-
doško: „Veríme, že naše nie-
len dlhodobé „Desatoro“, ale aj  
z praxe vychádzajúce návrhy na 
zvládnutie pandémie, prispejú  
k prekonaniu koronakrízy  
a obnove a odolnosti Slovenska. 
Opatrenia budeme kompetent-
ným pravidelne pripomínať, kým 
si nebudeme istí, že sme pandé-
miu koronavírusu zvládli.“
Predseda OZP v SR Pavol Paračka: 
„Mnohých našich členov sa pan-

démia dotkla v najväčšej možnej 
miere, či už vo forme zvýšených 
nadčasov a výkonu v službe, ale-
bo aj infikovaním ochorením Co-
vid-19, čo v niektorých prípadoch 
bohužiaľ skončilo úmrtím. Pod-
porujeme piliere KOZ SR, ktorých 
cieľom je ochrana zdravia a živo-
ta zamestnancov po vzore zo za-
hraničia, kde sú už mnohé prvky 
samozrejmosťou.“
1. Zvyšovanie miezd a kolektív-
ne vyjednávanie
KOZ SR odporúča rast minimál-
nej mzdy a mzdových príplatkov, 
ako aj zvýšenie prídavkov na deti, 
ukotvenie tzv. režimu home of-
fice v Zákonníku práce, a predo-
všetkým podporu kolektívneho 
vyjednávania, ktorá bude v ďal-
šom kritickom období kľúčová.
2. Dotačné a grantové schémy 
na naštartovanie ekonomiky
KOZ SR poukazuje na to, že Slo-
venská republika zatiaľ ako jedna 
z mála krajín nepredstavila plán 
oživenia svojej ekonomiky (za-
čiatok mája – pozn. redakcia). Za 
významné považuje konkrétne 
formy obnovy a pomoci pre tie 
subjekty, ktoré boli pandémiou 
zasiahnuté.
3. Skracovanie pracovného času
Podľa KOZ SR sa na Slovensku 
pracuje výrazne viac ako v iných 
krajinách Európy. Časový fond 
strávený v práci sa znižuje vďaka 
digitalizácii, robotizácii, klimatic-
kej zmene a aj pandémii. Odbory 
vyzývajú na diskusiu ohľadom 
možného štvordňového pracov-
ného týždňa. Ďalej požadujú zní-
ženie nadčasovej a nočnej práce, 
podporu pružného pracovného 
času, zvýšenú výmeru dovolenky, 
či inštitút „sick days“.
4. Aktívne opatrenia trhu práce 

a politiky zamestnanosti
Pandémia pripravila mnohých 
o prácu. Na listine nezamestna-
ných sa ocitli nedobrovoľne. KOZ 
SR považuje za kľúčové podporo-
vať túto skupinu občanov, či už 

formou zvýšenia dávok v hmot-
nej núdzi, ale predovšetkým 
prehodnotením konkrétnych 
opatrení, ktoré by viedli k ich 
opätovnému zamestnaniu sa.
5. Predchádzanie násiliu a obťa-
žovaniu na pracovisku
Šikana môže mať veľa podôb, ne-
patrí iba do lavíc základných, či 
stredných škôl. Mobing či bossing 
sú formy šikany medzi dospe-
lými na pracoviskách. Bohužiaľ, 
čím väčšia firma, či inštitúcia, o 
to väčšia šanca, že sa v nej vysky-
tuje minimálne jeden podobný 
prípad. KOZ SR žiada o ratifiká-
ciu dohovoru, explicitnú právnu 
úpravu a nastavenie nástrojov, 
ktoré by šikanovaných zamest-
nancov ochraňovali. Často ne-
majú na výber a zo strachu mlčia.

6. Rovnosť príležitostí
Tento bod bol podľa KOZ SR 
najviac zasiahnutý nedávnou 
novelizáciou Zákonníka práce, 
ktorý umožnil zamestnávateľom 
prepúšťať zamestnancov pred 

dôchodkom. Odborári tvrdia, že 
zamestnávatelia by mali myslieť 
nielen na pracovné, ale aj sú- 
kromné životy svojich zamest-
nancov. Posilnenie zosúladenia 
týchto dvoch svetov pritom môže 
priniesť efektívne výsledky pre 
obe strany.
7. Sociálny dialóg
Bez dialógu budú akékoľvek ciele 
nedosiahnuteľné. Pandémia spo-
malila mnohé rokovania, tripar-
tita zostala dokonca na niekoľko 
mesiacov nefunkčná. Podľa KOZ 
SR je podpora vzájomného dia-
lógu a vytváranie odborových or-
ganizácií ďalšou kľúčovou témou.
8. Štrukturálne reformy
Automobilový priemysel si podľa 
KOZ SR získava priveľa pozornos-
ti na úkor ďalších odvetví, ktoré 

by mali získavať väčšiu podpo-
ru. Tento bod obsahuje najširšiu 
škálu navrhovaných opatrení tý-
kajúcich sa aj prebudovania no-
riem práce s cieľom dôstojnosti 
pracovných miest s dostatočným 
mzdovým ohodnotením, od-
búravania byrokracie, či zásady, 
aby záujmy súkromného sektora 
neboli nikdy nadradené verejné-
mu záujmu.
9. Školstvo a vzdelávanie
Systém práce sa v 21. storočí pro- 
gresívne mení, vznikajú nové po-
zície, o ktorých sme pred časom 
netušili. Na to, aby boli zvládnu-
teľné a obsaditeľné je podľa KOZ 
SR kľúčové podporovať vzdeláva-
nie. Podpora samotných inová-
cií, aby krajina kráčala s dobou, 
je ďalšou kapitolou. Opatrenia 
sa pritom nemajú týkať iba štu-
dentov, ale všetkých zamestnan-
cov, ktorí by mali mať rovnaké 
príležitosti formou efektívneho  
a moderného celoživotného 
vzdelávania.
10. Bezpečnosť a ochrana zdra-
via pri práci
Téma BOZP nebola toľkokrát na 
pléne ako za posledný rok. Opäť 
je reč o pandémii. Medzi viac ako 
12 000 obeťami koronavírusu 
nájdete aj také prípady, keď k infi-
kovaniu došlo na pracovisku. Ta-
kéto tragédie by sa nemali stávať. 
KOZ SR považuje za samozrejmé 
zriadenie hygienického príplat-
ku a zlepšenie celého systému 
pri poistných udalostiach pri 
poškodení zdravia alebo úmrtia 
v dôsledku pracovnej činnosti. 
Súčasný stav je podľa odborov 
nevyhovujúci.
Celé znenie Desatora je k dispo-
zícii na oficiálnej webovej stránke 
KOZ SR www.kozsr.sk. 

Odborový zväz polície v Sloven-
skej republike by chcel touto 
cestou zaželať Milanovi Kruž-
liakovi všetko najlepšie k jeho 
životnému jubileu, 50. rokov. 
Prajeme mu veľa šťastia, pev-
ného zdravia a odolnosti voči 
akýmkoľvek vírusom, elánu do 
odborárskej i služobnej činnosti 
a ešte veľa splnených snov. Pri 
tejto príležitosti mu poskytuje-
me priestor naviac, ktorý využil 
na širšie predstavenie jednej  
z najväčších základných organi-
zácií.
Základná organizácia 8/8 OZP  
v SR pri Krajskom riaditeľstve 
PZ v Bratislave vznikla takmer v 
rovnakom období ako samotné 
OZP v SR. V roku 2020 sme mali 
pripravené oslavy 30. výročia 
vzniku našej základnej organizá-
cie, avšak pandemické opatrenia 
nám neumožnili stretnutie na-
šich dlhoročných členov. A keď 
hovoríme dlhoročných, tak tým 
máme na mysli aj tých, ktorí sú v 

našej ZO od jej úplného začiatku.  
V roku 2020 sme pri príležitosti 
80. narodenín gratulovali jedné-
mu z našich najstarších členov 
a to Valentínovi Zemanovi, kto-
rý stále pracuje v rezorte MV SR. 
Práve takéto stálice sú vzorom 
pre všetkých našich 403 členov, 
ktorých ZO 8/8 má. 
Keď som bol v roku 2010 zvolený 
za predsedu tejto ZO, našiel som 
vo výbore aktívnych ľudí, kto-
rí svoju energiu a entuziazmus 
venovali a stále venujú riešeniu 
problémov a starostí. Práve obe-
tavosť členov výboru je receptom 
na spokojnosť členskej základne.
Podpredsedom našej ZO je kpt. 
Mgr. Tomáš Barantal, ktorý sa 
okrem iného stará o registratú-
ru a aktívne pôsobí pri evidencii 
našich členov, ktorí majú záu-
jem o MultiSport. Hospodárom 
našej ZO je Mgr. Andrea Čierna, 
ktorá sa stará o finančný chod 
našej ZO, vypracováva plán hos-
podárenia, ako aj koncoročné 

uzávierky, ktoré sú predkladané 
na OZP v SR. Taktiež v spolupráci  
s ostatnými členmi ZO organizu-
je výlety a poznávacie zájazdy, či 
už na Slovensku alebo v zahrani-
čí. Donedávna sme organizovali 
aj detské tábory v ÚZ KR PZ Bo-
rinka – Košarisko. Z technických 
príčin zariadenia sa už 2 roky 
tento tábor pre deti neorganizuje. 
My však veríme, že čoskoro bu-
deme môcť opäť tento tábor pre 
deti našich členov a zamestnan-
cov MV SR opäť zorganizovať. 
Člen výboru našej ZO plk. Ing. 
Vladimír Jánoš je poverený pred-
sedom Krajskej rady OZP v SR 
pri KR PZ v Bratislave spracová-
vaním stanovísk za krajskú radu 
k personálnym zmenám na KR 
PZ v Bratislave a Centra podpory 
Bratislava, zúčastňuje sa na po-
hovoroch, výberových konaniach 
a je členom v ďalších komisiách. 
V jeho neprítomnosti vykoná-
va túto činnosť kpt. Mgr. Tomáš 
Barantal. Ďalšie členky výboru 

Alena Barantalová a Janette Csá-
nová vedú evidenciu našich čle-
nov, poskytujú všetky informácie 
pre potenciálnych nových členov, 
prihlášky za člena ZO a následne 
aj za člena podporného fondu. 
Naša ZO má aj komisiu práv-
nej ochrany, ktorej dlhoročným 
predsedom je Marián Klika, kto-
rý svojimi znalosťami pomohol 
mnohým odborárom. V tejto čin-
nosti sa mu ja spolu s npor. Bc. 
Eduardom Čiernym snažíme byť 
oporou pri riešení „neriešiteľných 
problémov“. 
Najstarším a najdlhšie pôsobia-
cim členom výboru je výsluhový 
dôchodca František Krupka, kto-
rého môžete spoznať a stretnúť 
pri odovzdávaní vianočných 
darčekov a príspevkov. Našim 
členom výboru je aj predseda 
revíznej komisie Bc. Milan Pod-
hradský, ktorý vykonáva kontro-
lu nad hospodárením našej ZO. 
V roku 2021 sme dali návrh na 
prijatie novej členky výboru a to 

npor. Bc. Zdenky Baňovičovej, 
ktorá predtým pôsobila v ZO OZP 
v SR pri OR PZ Bratislava I. Veľmi 
sa tešíme ďalšej pomocnej ruke  
a novým nápadom v činnosti na-
šej ZO. 
Bohužiaľ, nie vždy je naša činnosť 
a účasť na podujatiach príjemná. 
Koncom roka 2021 nás opustili  
a navždy sme sa rozlúčili s dvomi 
našimi dlhoročnými členkami p. 
Agnesou Orawetzovou a p. Alžbe-
tou Barnovou, ktoré boli na dô-
chodku, avšak stále boli našimi 
členkami. Pandémia sa nevyhla 
ani našim aktívnym členom a so 
smútkom sme sa rozlúčili s Evou 
Kovačikovou a Milanom Mozo-
lom. Česť ich pamiatke. 
Napriek týmto smutným uda-
lostiam chcem všetkým zaželať 
veľa, veľa zdravia, aby sme sa 
mohli stretávať s rodinou, pria-
teľmi, kolegami a aby sme si uží-
vali radosti života. Myslime pozi-
tívne priatelia.

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 zdie-
ľaných medzi policajtmi.
Na sociálnych sieťach, ale aj na 
základe osobných rozhovorov 
sme sa dopočuli, že pripravovaný 
Covid pas je ďalším nezmysel-
ným byrokratickým výmyslom  
z Bruselu, ktorého úlohou má byť 
akési ďalšie zotročenie, či obme-
dzenie ľudí túžiacich konečne po 
zaslúženej dovolenke. Vraj má ísť 
o obmedzovanie osobnej slobody, 
zbieranie súkromných údajov. 
Celý Covid pas je vraj niečo, čo 
ešte minulý rok bolo označované 
oficiálnymi inštitúciami za ne-
pravdu, ku ktorej nikdy nedôjde. 
Ako to teda vlastne je?
Z celého vakcinačného procesu 
sa robí informačný cirkus, ktorý 

by nevydal na stránky ani pia-
tich čísel POLÍCIE. Fejkové ihly, 
šialené vedľajšie účinky, či lekári 
s očami plných sĺz tušiac, že mu-
sia takto ubližovať občanom, ináč 
prídu o prácu… 
Medzi zaručené informácie sa 
dostala aj téma pripravovaných 
Covid pasov. Nejde pritom o žiad-
ny prelomový vynález ľudstva. 
Už desaťročia existuje Medzi-
národný očkovací preukaz. Vý-
razne žltý preukaz, ktorý svojou 
formou pripomína štandardný 
cestovný pas je k dispozícii širo-
kej verejnosti za 2,55 eura. Nejde  
o nič tajomné, či niečo, čo by 
si svet vymyslel posledný rok. 
Do preukazu si občania môžu 
nechať potvrdzovať jednotlivé 
druhy vakcinácií. K čomu vlastne 
takýto preukaz slúži?
Do niektorých krajín sveta sa 
nedostanete, pokiaľ nebudete 
mať špecifickú vakcínu. Je to 
jednoducho  ich podmienka. Ak 
sa po prílete na konkrétne letis-

ko nepreukážete potvrdením  
o očkovaní v preukaze, otočia vás  
a poletíte naspäť domov. Povin-
né očkovanie proti žltej zimnici je 
povinné pre všetky osoby staršie 
ako rok do mnohých afrických 
krajín a juhoamerickej Francúz-
skej Guyani. Odporúčanie očko-
vania proti rovnakému ocho-
reniu, ako aj ďalším vírusom je 
odporúčané do ďalších desiatok 
krajín z celého sveta. 
Zaujímavosťou je, že medzi kra-
jinami vyžadujúcimi povinné 
očkovanie sa nachádza aj africké 
Mali, do ktorého pravidelne ces-
tuje miestny rodák Ibrahim Mai-
ga, ktorý sa posledný rok venuje 
na svojich sociálnych sieťach 
zdieľaniu dezinformácií o koro-
navíruse a vakcinácii, či Covid pa-
soch vo veľkej intenzite.
Covid pas bude prirodzeným 
bratom Medzinárodného oč-
kovacieho preukazu. Európska 
únia, ktorá celý projekt pripravu-
je, hovorí o pase v elektronickej 

podobe, čím sa ušetria náklady s 
kúpou existujúceho preukazu a 
koniec koncov sa ušetrí papier a 
príroda v jednom. 
Covid pas by mal na letiskách, 
či hraniciach poskytovať o jeho 
držiteľovi informácie, či je zaoč-
kovaný, otestovaný a či prekonal 
ochorenie Covid-19. Nepôjde o 
žiadne ďalšie exponované súk-
romné údaje, celá vec bude po-
stavená na informáciách, ktoré 
si overujú všetky krajiny sveta o 
svojich občanoch od vypuknutia 
pandémie.
Na zavedenie Covid pasov pocho-
piteľne tlačia cestovné kancelá-
rie, pre ktorých je otvorenie letnej 
sezóny otázkou prežitia. Covid 
pasy by mali platiť iba na území 
členských štátov Európskej únie, 
no rozum nám našepkáva, že rie-
šenie sa bude musieť nájsť pre 
celý svet. 
Keďže do úvahy vždy prichá-
dzajú rôzne komplikácie, štáty 
Vyšehradskej štvorky už začali 

separátne rokovania, aby si boli 
istí, že voľný pohyb občanov bude 
medzi nimi zabezpečený v kaž-
dom prípade. V polovičke mája 
nás však zaskočila správa, podľa 
ktorej sa o voľnom pohybe osôb 
dohodli „len“ Česká republika, 
Maďarsko, Poľsko a Rakúsko. Slo-
vensko sa do tejto partie nedo-
stalo na základe chaotického vy-
dávania potvrdení o absolvovaní 
očkovania, ktoré sú v každom 
očkovacom centre iné. Uvedené 
susedné krajiny majú jednotný 
systém a tak od 15. mája sa zaoč-
kovaným občanom otvorili.
Pred Covid pasom netreba mať 
obavy. Nie je to žiadna novinka. 
Údajné reči o tom, že oficiálne 
inštitúcie existenciu Covid pa-
sov popierali minulý rok sú tak-
tiež nepravdivé. Sú len dôkazom 
toho, že niektorí konšpirátori už 
nevedia, čoho sa majú chytiť.

KOZ SR: Desatoro pokoronových opatrení

OZP v SR: Všetko najlepšie Milan!

Dezinformácie v Policajnom zbore:  
Covid pas nie je žiadnou novinkou
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1. Názov: Základná organizácia 
OZP v SR č. 10-01 Bardejov

2. Vznik: 1991 

3. Aktuálny počet členov:  60

Boj s Covidom nám znemožnil  
v tomto nezvyčajnom, mimo-
riadne ťažkom období organizo-
vať spoločné stretnutia. Nebolo 
preto možné sa stretnúť ani s no-
vými mladými policajtami, ktorí 
prejavili záujem o členstvo v OZP 
v SR. Hneď ako to pandemická 
situácia dovolí sa chystáme zor-
ganizovať takéto stretnutie.

4. Predseda: Mgr. Jarmila 
Hegedušová,
zvolená občianska zamestnan-
kyňa. Zároveň som aj revízorkou 
účtov OZP v SR.  V polícii pracu-
jem od roku 1995 a od tohto roku 

som aj členkou odborov.

5. Zmysel odborov: Odbory 
vznikli na základe práva slobod-
ne sa združovať. Vykonávajú čin-
nosti smerujúce k presadzovaniu 
oprávnených záujmov členov  
a to hlavne smerom k zlepšeniu 
ich pracovných, životných, so-
ciálnych, zdravotných a kultúr-
nych podmienok. Zabezpečujú 
ochranu právnych a sociálnych 
istôt príslušníkov PZ a pracov-
níkov rezortu MV a to vo forme 
kolektívnych zmlúv. Ich cieľom 
je uplatňovanie demokratických 
práv, ochrana sociálnych a práv-
nych istôt. 

6. Prínos ZO: Ochrana práv  
a oprávnených záujmov, požia-
daviek každého člena odborov. 
Dodržiavanie zásad spravodlivé-
ho odmeňovania. Členovia majú 

priestor pre širokú a slobodnú 
výmenu názorov  prostredníc-
tvom odborov, ako aj možnosť 
priamo predkladať návrhy na 
zlepšenie vo všetkých pracov-
no-právnych oblastiach. 

7. Aktivity ZO: Svojimi aktivitami 
sa snažíme prispieť k pozitívnym 
vzťahom na pracovisku. Tieto sa 
častokrát premietnu aj do sú-
kromia. Naša organizácia preto 
niekoľko krát usporiadala plesy. 
Pred pandémiou COVID 19 sme 
každý rok robili oslavu MDD, 
MDŽ, či organizovali návštevu 
divadla. U členov bol najväčší zá-
ujem o poznávacie zájazdy, ktoré 
sme organizovali spolu aj s rodin-
nými príslušníkmi. Naše pozná-
vacie zájazdy smerovali hlavne 
po Slovensku, ale snažíme sa po-
znať aj Českú republiku. Verím, 
že budeme v týchto teambuil-

dingových aktivitách, ktoré sú vo 
veľkých firmách samozrejmos-
ťou,  čoskoro môcť pokračovať. 

8. Kontakt: 
hegedusova.jarka@gmail.com, 
+421 944 008 952,  
služobná linka: 0961 845 508

1. Názov: Základná organizácia 
8/8 OZP v SR pri Krajskom riadi-
teľstve PZ v Bratislave

2. Vznik: 1990

3. Aktuálny počet členov: 403

4. Predseda: Mgr. Milan
Kružliak

5. Zmysel odborov: Práca členov 
výboru je aj o zbere informácií  
z členskej základne a ich posúva-
ní smerom k vedeniu OZP v SR. 

Základné organizácie OZP v SR (2.) 
Na stránkach POLÍCIE vám predstavujeme základné organizácie Odborového zväzu 
polície v Slovenskej republike v rámci pravidelnej rubriky.

Práve toto je zmysel a podstata 
nášho snaženia, pomáhať riešiť 
problémy a následne ich prenášať 
na miesta, kde sa ich podarí vyba-
viť k spokojnosti. Nie sú to však 
vždy jednoduché záležitosti a pre-
to patrí moja vďaka všetkým, kto-
rí sa pričinia o pozitívny výsledok 
nášho snaženia. Mnoho nadria-
dených v našich radoch nehladia 
na služobné záležitosti len ako 
manažéri, ale aj ako odborári, čo je 
veľmi dôležité.

6. Prínos ZO: Počas obdobia pan-
démie sme sa snažili svojou čin-
nosťou prispieť a vyrábali sme 
ochranné štíty, šili rúška, ktoré 

sme potom darovali tam, kde boli 
najviac potrebné. Všetkým našim 
členom sme spolu s novinami 
POLÍCIA distribuovali textilný 
trubicový šál, ktorý mohli využiť 
aj ako ochranu dýchacích ciest. 
Začiatkom roka 2021 sa opatre-
nia sprísnili a boli požadované 
respirátory FFP2. Neváhali sme  
a v dvoch etapách sme opäť spolu 
s novinami POLÍCIA našim čle-
nom tieto respirátory distribuo-
vali ako „prvú pomoc“.
7. Aktivity ZO: Aby sme načerpali 
nové sily do ďalšej práce je potreb-
ná aj psychohygiena. Ako jednou 
z možností sa nám osvedčilo or-
ganizovanie spoločných výletov 

po Slovensku so zameraním na  
spoznávanie vždy iného regiónu, 
relaxačný pobyt pri mori v Ta-
liansku, či vianočné trhy, ktoré 
sa nám zatiaľ podarilo navštíviť 
v meste Budapešť. Dúfame, že 
sa čoskoro pandemická situácia 
zlepší a opäť budeme môcť po-
kračovať v organizovaní týchto 
výletov, o ktoré bol vždy veľký 
záujem. Niektorí členovia na re-
lax využívali športové aktivity, na 
ktoré si mali možnosť za zvýhod-
nenú cenu objednať MultiSport 
kartu. Avšak aj táto činnosť bola 
bohužiaľ pre pandémiu pozasta-
vená do 30. 05. 2021. Veľmi dobrou 
správou je, že športoviská sa opäť 

začínajú otvárať a prichádza tak 
možnosť obnovenia tejto karty  
s účinnosťou od 01. 06. 2021. 
Všetky potrebné informácie boli 
členom zaslané mailingom. Nie 
len šport, či výlety, ale aj kultúra 
prispieva k oddychu a preto sme  
každoročne do r. 2020 na Miku-
láša pre naše deti zabezpečovali 
divadelné predstavenie spojené  
s mikulášskym balíčkom.

8. Kontakt:
milan.kruzliak@minv.sk
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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 – no-
vín POLÍCIA. Zmeny určite ne-
zasiahli vzťahy medzi vedením, 
či redakciou a vami čitateľmi, 
teda členmi Odborového zväzu 
polície v Slovenskej republike. 
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 zverejňovať.  
V minulom čísle sme vám pri-
niesli cenný názor odborára  
z Centra podpory. V aktuálnom 
čísle sa nad poslaním v Policaj-
nom zbore zamyslela Petra Czie-
lová zo Základnej organizácie 
OZP v SR Kežmarok.
Každý z nás má v hlbšom i užšom 
chápaní pojmov rozdielny názor, 

čo vyplýva mnohokrát z nezna-
losti. Vzhľadom k tomu, že pri-
jatím do Policajného zboru sme 
nedostali iba zamestnanie, ale 
je to naše poslanie a mnohokrát 
nám uniká podstata našej úlohy. 
Medzi úlohami Policajného zbo-
ru máme spolupôsobiť pri ochra-
ne základných práv a slobôd, naj-
mä pri ochrane života, zdravia, 
osobnej slobody a bezpečnosti 
osôb a pri ochrane majetku, 
naše hlavné motto „pomáhať  
a chrániť“ sa nachádza aj na slu-
žobných vozidlách. Keby si každý  
z nás dal ruku na srdce, koľkí  
z nás to dodržiavajú každodenne 
pri službe? 
Je to skutočne naša náplň práce, 
máme pomáhať a chrániť ob-
čanov za každých okolností, čo 
je niekedy veľmi ťažké. V živote 
prichádza mnoho situácií, kedy 
sme napríklad unavení, máme 
vlastné starosti, ale koľkí z nás 
sa dokážu odosobniť a vykoná-
vať si svoje poslanie zodpovedne  
a s úmyslom ľuďom pomôcť. 
V súčasnej dobe sme z pandemic-
kej situácie už unavení, vyčerpa-
ní, ale myslím si, že to sú všetci 

obyvatelia. Napriek všetkému 
sme si zvolili povolanie, ktorým 
chceme pomáhať a chrániť oby-
vateľov a mali by sme sa snažiť 
napĺňať poslanie, ktoré sme si 
zvolili. 
Nepopieram, že je množstvo 
problémov, ktoré nás trápia, ne-
súhlasíme s ich riešením, ale 
dôležité je nezabúdať na vlastné 
vyjadrenie sa k návrhom nových 
nariadení, pokynov. Mnohí z nás 
si návrhy ani neprečítajú, ale ak 
sa niečo schváli, zmení, tak po-
tom sa k tomu vyjadrujeme, že 
to je nesprávne, nedá sa to atď., 
ale myslím si, že po schválení už 

je neskoro si sťažovať a už nám 
ostáva skúsiť sa zmieriť, stotožniť 

so zmenami, ktoré nám prináša 
aj 21. storočie u nás v zbore. 
Je veľa z nás, ktorí nemáme čas si 
preštudovať nariadenia a pokyny, 
ale tu by sme mali žiadať nadria-
deného, aby nám dal priestor  
a čas k preštudovaniu. Nadriade-
ný vie, že medzi úlohami, ktoré 
mu vyplývajú z postu, má podria-
deným dať čas a priestor k na-
študovaniu si nových pokynov, 
nariadení a podobne. Viem, že 
viacerí majú rôzne názory k oslo-
veniu nadriadených a vysloveniu 
si vlastného názoru, prípadne  
k ich požiadaniu o vysvetlenie 
nezrovnalostí, ale z vlastných 

skúsenosti môžem 
povedať, že mno-
hokrát zlyháva iba 
komunikácia me-
dzi nadriadenými  
a podriadenými.
Každý problém 
je riešiteľný, či už 
negatívne alebo 
pozitívne, a je dôle-
žité komunikovať, 
pretože tým vieme 

predísť mnohým zbytočným ne-
vysvetleným problémom. Verím, 

že byť nadriadeným a zodpove-
dať za podriadených je náročné, 
ale s rozhodnutím zvoliť si post 
by sme mali zvážiť aj sebahodno-
tenie, či naše poslanie dokážeme 
vykonávať aj ako nadriadený. 
Pracovať s ľuďmi ako policajt, 
ale aj ako nadriadený je zložité  
a náročné, ale spoločným úsilím  
a snahou môžeme dospieť  
k mnohým správnym rozhodnu-
tiam i získaniu si dôvery medzi 
sebou, ale aj zo strany občanov.
V závere už iba zhrniem, že ko-
munikácia medzi nami je dôle-
žitá a nesmieme zabúdať aj na 
vlastné názory, pripomienky, kto-
ré je potrebné vysloviť, aby sme 
tak zlepšili situáciu u nás v zbore, 
ale aj medzi občanmi. 
Odborový zväz polície v SR nám 
dáva priestor v novinách, kde 
môžeme poukázať na naše prob-
lémy, či prezentovať pripomien-
ky, názory, postrehy a preto by 
sme sa mohli realizovať a nájsť 
si trocha času na príspevok. Oce-
ňujem, že v súčasnej dobe máme 
tento priestor aj na facebooko-
vom profile OZP v SR, dokonca  
v uzavretej skupine odborárov.

Emil Krta z oddelenia porieč-
nej polície je dlhoročným čle-
nom Odborového zväzu polície  
v Slovenskej republike. O to viac 
nás teší, že svojim prístupom k 
práci napĺňa pravidelne heslo 
„Pomáhať a chrániť“. Za všetko 
hovoria posledné dve udalosti 
za uplynulé obdobie.
V prvom prípade vo svojom 
voľnom čase aktívne asistoval 
svojim kolegom a kolegyniam  
z poriečneho oddelenia pri pátra-
ní po osobe so samovražednými 
sklonmi. V areáli petržalského ja-
zera Draždiak sa rozbehla pátra-
cia akcia, pri ktorej išlo o minúty. 
Pozoruhodné pritom je, že zo 
svojho oddelenia nebol sám, kto-
rý ochotne prišiel pomôcť mimo 
služobný čas. Vďaka kolektívnej 
snahe sa napokon muža v ťaž-
kom rozpoložení podarilo nájsť  
a odovzdať ho do rúk odborní-
kom. Pomáhali aj petržalskí po-
licajti.

Neuplynulo ani pár dní, keď sa 
Emil zúčastnil ako člen Špor-
tového klubu polície - vodných 

športov a člen Vodnej záchrannej 
služby Slovenského červeného 
kríža interných kvalifikačných 
pretekov rýchlostných kanois-
tov na Zemníku (lokalita Jaro-
veckého ramena v Bratislave). 
Pretekári bojovali o miestenky 
na reprezntačných pretekoch, na 
ktorých budú zastupovať Sloven-
sko na medzinárodnej úrovni. 
Víťazom „plavby“ na 500 metrov  
v kategórii K1 sa stal Samuel Ba-
láž zo Športového klubu polície.

Pravdepodobne zlé poveternost-
né podmienky mali zásadný 
vplyv na jeho prevrhnutie stoti-
nu sekundy po priplávaní do cie-
la. V takýchto situáciách je zásah 
záchranárov nevyhnutný, keďže 
prevrhnutý, rozhorúčený prete-
kár v ľadovej vode môže dostať 
šok a vážne si ohroziť svoje zdra-
vie. Náš člen Emil Krta bol ako 
dobrovoľník na blízku a postaral 
sa o včasné Samove vytiahnutie  

z vody a jeho bezpečnú dopravu 
na breh, kde sa už o neho posta-
rali záchranári.

Aj na tejto udalosti sme sa mohli 
presvedčiť o profesionálnej spo-
lupráci, ktorá sa môže rozvíjať zo 
strany príslušníka Policajného 

zboru smerom ku kolegom zo 
športových odvetví a dobrovoľ-
ných záchranárskych združení. 
Aby bola hra osudu dokonaná, 
tak za zmienku stojí spome-
núť, že Emilovi pri oboch prípa-
doch pomáhal záchranár Cyril  
Boťanský.

Prezídium Policajného zbo-
ru spustilo novú preventívnu 
kampaň zameranú na boj proti 
online podvodom. S interneto-
vými hochštaplermi sa stretá-
vajú policajti po celom Sloven-
sku. Takmer dennodenne sa 
na nich obracajú občania, ktorí 
prišli o 10, alebo aj o 10 000 eur 
tým, že niekomu cudziemu uve-
rili a (ne)dobrovoľne mu poslali 
peniaze.

Zaujímavosťou kampane ozna-
čenej ako „Nenechám sa nachy-
tať - stop online podvodom“, je 
účasť známych osobností. Kam-
paň potrvá osem týždňov, pri-
čom každý týždeň sa bude na so-
ciálnych sieťach polície rozoberať 
iný typ podvodu s podporou inej 
známej tváre. 

Počas prvého týždňa ňou bola 
Zuzana Čaputová, ktorá pouká-
zala na prípady, keď si vypočí-
tavci zakladajú stránky v mene 
známych osobností a pod zá-
mienkou organizácie súťaží zis-
ťujú od jej účastníkov citlivé úda-
je. Človek nevie ani ako a v dobrej 
viere vidiny výhry nadiktuje 
„osobnosti“ číslo svojej kreditnej 
karty a hneď má o problém po-
starané.
„Každý deň sa dozvedáme od ob-
čanov, ako sa ich niekto pokúša 

cez internet podviesť o nemalé 
finančné prostriedky. Je v prvom 
rade dôležité, aby sa obete ta-
kýchto trestných činov nezdrá-
hali a išli na najbližší policajný 
útvar celú vec nahlásiť. Áno, nie-
kedy je takmer nemožné postih-
núť páchateľa, ktorý sa nachádza 
tisícky kilometrov od nášho úze-
mia. Aj z toho dôvodu je preven-
cia kľúčová. Chcem sa poďakovať 
všetkým osobnostiam, ktoré 
našu kampaň podporili. Verím, 
že aj vďaka ich pomoci oslovíme 
čo najviac občanov a minima-
lizujeme tak úspešnosť online 
podvodníkov,“ povedal prezident 
Policajného zboru Peter Kovařík.

Preventívna kampaň by sa po jej 
skončení v online priestore mala 
preniesť aj medzi školákov a ďal-
šie ohrozené skupiny formou vy-
tlačených letákov a odborných 
prednášok zo strany krajských  
a okresných preventistov.

Snáď aj takáto forma osvety 
prispeje k zníženiu počtu obe-
tí online podvodov. Tie sa často  
s dôverou obracajú na okresné 
kriminálky, kde im však často 
niet pomoci. Nie preto, že by po-
licajti nechceli, no páchatelia sú 
väčšinou v ďalekých krajinách, 
kde naša legislatíva má nulový 
vplyv.

Od novembra do konca apríla 
sa pod záštitou Ministerstva 
vnútra SR a Policajného zbo-
ru uskutočnila štvrtá zbraňo-
vá amnestia od roku 2005. Aj 
keď občania odovzdali tentoraz 
najmenší počet zbraní, rezort 
považuje akékoľvek znižovanie 
počtu nelegálnych kusov v ru-
kách verejnosti, respektíve zle-
galizovanie ostatných zbraní za 
úspech.

Útvary Policajného zboru pri-
jali dovedna 1 615 kusov zbraní  
a 53 025 kusov streliva. Všetky 
súčasti oboch kategórií boli prie-
bežne posielané na oddelenie 
balistiky Kriminalistického a ex-
pertízneho ústavu PZ v Bratisla-
ve, Košiciach a Slovenskej Ľupči. 
V čase uzávierky tohto čísla sa 
experti pozreli na približne treti-
nu zo zaistených zbraní, pričom 
zatiaľ žiadna z nich nebola iden-
tifikovaná ako materiál použitý 
pri trestnej činnosti v minulosti. 
Celková expertíza by mala trvať 
jeden rok.
„Zbraňovú amnestiu považu-
jem za úspešnú, odovzdaných 
boli spolu tisícky kusov zbraní  

a nábojov, ktoré mali ľudia doma 
bez povolenia. Aj takáto forma 
prevencie nám pomáha zlepšiť 
bezpečnostnú situáciu na Slo-
vensku. Znižovaním množstva 
nelegálnych zbraní znižujeme aj 
riziko, že by sa nimi mohla pá-
chať trestná činnosť. Redukuje-
me tým aj možnosť prípadných 
zranení neodbornou manipulá-
ciou so zbraňou osobami, ktoré 
nemajú zbrojný preukaz,“ pove-
dal minister vnútra Roman Mi-
kulec.
Ak zbraňou nebol spáchaný 
trestný čin, občania si ju budú 
môcť zaevidovať na seba, ak 
majú príslušné oprávnenie. Ak 
tak nespravia, zbraň sa stane 
majetkom štátu. Prax z minulos-
ti ukázala, že občania si väčšinu 
zbraní takýmto spôsobom ne-
chali zlegalizovať.

Taška s „granátmi“
Najviac zbraní a streliva odo-
vzdali občania v Bratislavskom 
kraji. Práve tam došlo k jedné-
mu kurióznemu momentu, keď 
55-ročná žena priniesla na Ob-
vodné oddelenie PZ v Dúbravke 
plnú tašku výbušiek, dymovníc, 

slzných granátov a signálnych 
nábojov. Vraj ich našla doma pri 
upratovaní… Prítomný policajt 
sa nestačil pri pohľade do tašky 
čudovať a ihneď zavolal pyro-
technika. Našťastie k ničomu 
vážnemu nedošlo.
Ministerstvo vnútra SR informo-
valo, že medzi zaistenými zbra-
ňami sa nachádzali aj raritné 
kúsky z 19. storočia, či z obdobia 
prvej a druhej svetovej vojny, ako 
napríklad lovecká broková dvoj-
ka systému Lankaster, samopal 
nemeckej výroby Vollmer-Erma, 
či služobná pištoľ nemeckej ar-
mády Walther P.38. 
Počas prvej zbraňovej amnestie 
od apríla 2005 do apríla 2006 
odovzdali občania 3 463 zbra-
ní. Od novembra 2009 do mája 
2010 v rámci druhej amnestie to 
bolo 4 367 kusov a premiérovo aj 
45 684 kusov streliva. Tretie kolo 
amnestie od decembra 2014 do 
mája 2015 prinieslo čísla 3 035  
a 36  326. Za štyri amnestie tak 
celkový počet odovzdaných 
zbraní prekročil hranicu 12 000  
a streliva 130 000.

strana 6 strana 7

Do preventívnej kampane sa zapojila 
aj prezidentka SR Zuzana Čaputová

ODBORY V REGIÓNOCHMÁJ  I  2021

Názor odborárky: Naše poslanie

Ako odborár zachránil dva životy

Štvrtá zbraňová amnestia priniesla 1 615 
odovzdaných zbraní a 53 025 kusov streliva

VAŠE NÁMETY A TIPY NA REPORTÁŽE POSIELAJTE NA

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

NÁZOR 
ODBORÁRKY

Tím profesionálov - Emil s kolegyňou Soňou Boroncovou 
a záchranárom Cyrilom Boťanským. Zdroj: aek

Zachránený Samuel Baláž.  
Zdroj: FB/ Slov. kanoistika
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VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
Čiastka 16
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o streleckej príprave príslušníkov Policaj-
ného zboru zaradených do I. výcvikovej 
skupiny

Čiastka 17
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o previerkach inštruktorov a učiteľov  
v náhradnom termíne

Čiastka 18
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o špecializovanom tíme

Čiastka 19
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o spoločnom pracovnom tíme zahranič-
nej jednotky Policajného zboru vysla-
nom na územie Rumunska

Čiastka 20
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o streleckej príprave príslušníkov Policaj-
ného zboru zaradených do I. výcvikovej 
skupiny

Čiastka 21
Nariadenie Prezídia Policajného zboru  
o zisťovaní a prejednávaní správnych de-
liktov držiteľa vozidla pri používaní infor-

mačného systému Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky CESDaP
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