
Právna ochrana je jedným 
z hlavných pilierov odborovej 
organizácie. Podanie pomocnej 
ruky v kritickej chvíli, garancia 
fi nančnej podpory v nie lacnom 
právnom zastupovaní, ochota 
spoločne bojovať za spravod-
livosť. Odborový zväz polície 
v Slovenskej republike ako naj-
väčšia odborová organizácia 
v rámci Ministerstva vnútra SR 
už dlhé roky zabezpečuje svo-
jim členom právnu ochranu. 
O jej zmysle a udalostiach spoza 
pomyselnej opony sme sa zho-
várali s advokátom Ivanom Sy-
rovým.

Len od roku 2015 do konca mi-

nulého roka predsedníctvo OZP 
v SR posudzovalo 168 žiadostí 
o poskytnutie právnej ochrany 
z radov svojich členov. Vyhovelo 
114 z nich, pričom celkový počet 
faktúr za rôzne právne úkony sa 
napokon vyšplhal na číslo 188. 
Spolupracujúcej právnickej kan-
celárii, či externým advokátom 
vybraných jednotlivými členmi, 
odbory poskytli fi nancovanie ná-
kladov právnej ochrany vo výške 
132 237 eur.
Čísla môžu často skresľovať po-
hľad na vec. Je to len štatistika. 
Pri právnej ochrane je však nutné 
si uvedomiť pozadie každého jed-
ného prípadu. Pristúpiť k prvému 
kroku – požiadať o právnu ochra-

nu – neevokuje nič pozitívne. 
S členstvom v OZP v SR však na-
sleduje o niečo pozitívnejšia sprá-
va – sila odborov a služby exper-
ta na právo. Keď sa daný prípad 
skončí úspechom, neznamená 
to získanie čiastok uhradených 
za služby späť do pokladnice OZP 
v SR. O to tu však nikdy nešlo. Ide 
o pocit víťazstva, radosti, úľavy 
a veľkého zadosťučinenia.
JUDr. Ivan Syrový je dlhoročným 
advokátom, ktorý poskytuje 
právne a poradné služby členom 
OZP v SR. Nikto iný za posledné 
roky nevidel z prvého radu tak 
veľa prípadov ako on.

Ako dlho spolupracujete s OZP 

v SR a ako by ste zhodnotili vzá-
jomnú spoluprácu?
S OZP v SR spolupracujem už 
od roku 2008, no advokátska 
kancelária v ktorej som praco-
val ako advokátsky koncipient 
s nimi spolupracovala aj predtým. 
Ja som advokát od roku 2008, 
spoluprácu s odbormi hodnotím 
ako veľmi pozitívnu a širokospek-
trálnu. Vďaka poskytovaniu práv-
nych služieb pre OZP v SR som 
mal možnosť riešiť otázky týkajú-
ce sa fungovania Policajného zbo-
ru, fi nančných nárokov policaj-
tov, ale aj stáť pri zmene zákona č. 
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Ministerstvo vnútra Slovenskej 
republiky pripravilo novelizáciu 
nariadenia č. 146/2020 o kariér-
nom postupe. Odborový zväz 
polície v Slovenskej republike 
adresoval vedeniu rezortu via-
cero zásadných pripomienok. 
Niektoré z nich zostali vyslyša-
né. Bohužiaľ, viacero kľúčových 
návrhov sa stretlo s negatívnou 
odozvou.

Kariérny postup je alfou a ome-
gou, horúcou témou, ktorá sa 
v rámci Policajného zboru rieši od 
nepamäti. OZP v SR už roky tlačí 
na rôzne vedenia Ministerstva 
vnútra SR, aby spoločnými silami 
pripravili nariadenie garantujúce 
kariérny postup najlepším policaj-
tkám a policajtom bez rozdielu na 
to, či majú známosti na správnych 
miestach alebo nie. 
„Stoštyridsaťšestka“ sa otvorila 
opäť po pár mesiacoch. Nane-
šťastie, tak, ako to nedopadlo 
dobre v minulom roku, výsle-
dok ani teraz nie je pôsobivý. Po 
poradách, kráteniach a škrtoch 
policajné odbory prišli na stôl so 
spolu s 19 fi nálnymi zásadnými 
pripomienkami. Medzi až desiati-
mi neschválenými bodmi sa ocitli 
najcitlivejšie oblasti, čo vedenie 
odborov rozhodne nenadchlo.
S čím vedenie rezortu nesúhlasi-
lo?
• Ak policajt úspešne absolvuje 
výberové konanie na inú pozíciu, 
nebude mať stále vyhrané. Ak ho 
jeho nadriadený zo súčasného 
postu nepustí, bude mať naďalej 
smolu. Výberovým konaniam a 
výberom tak v mnohých prípa-

doch bude absentovať zmysel 
a pôjde skôr iba o zbytočnú forma-
litu. Nebude záležať na schopnos-
tiach policajta a jeho potenciáli na 
nové miesto, malým bohom bude 
stále jeho šéf.
• Funkcionári v polícii nebudú 
mať päťročné funkčné obdobie, 
ktoré odborári navrhovali po 

vzore z Rakúska. Pritom naplne-
nie päťročnice by automaticky 
neznamenalo nútený odchod 
z vedúcej pozície, len vyhlásenie 
nového výberového konania. Ak 
by mal funkcionár priaznivé vý-
sledky, nemal by problém s obhajo-

bou a zároveň aj akúsi istotou na 
ďalšie funkčné obdobie.
• Predstavitelia odborov považujú 
za jeden z najväčších prežitkov 
minulosti možnosť raketového 
návratu bývalých príslušníkov po-
lície z civilu rovno na riadiace po-
zície. História si pamätá nespočet-
né množstvo prípadov, keď sa po 

zmene vládnej garnitúry vracali 
na nielen vysoké, ale aj najvyššie 
miesta v polícii (nielen) výsluho-
ví dôchodcovia. Odbory takýto 
postup namietajú už dlhodobo 
a chcú dať priestor pre kariéry rast 
tým, ktorí v polícii pôsobia.

• Z navrhovaných zmien neprešlo 
ani zavedenie povinnosti vedo-
mostného testu pri výberových 
konaniach. Taktiež sa s negatív-
nou spätnou väzbou stretla idea, 
podľa ktorej by neúspešní uchád-
zači boli oboznámení pre aké kon-
krétne dôvody sa im nepodarilo 
absolvovať výberové konanie. Aj 

naďalej tak budú dostávať strohé 
„neuspel“ bez toho, aby vedeli, kde 
sa majú do budúcna zlepšiť.
„V rámci našich zásadných pri-
pomienok neboli schválené tie 
najpodstatnejšie, takže sa na celú 
novelu nariadenia o kariérnom 

raste pozeráme negatívne. Snaži-
li sme sa po druhý krát predložiť 
návrhy, ktoré by naplnili podsta-
tu a podčiarkli cieľ tohto naria-
denia. Základ zmien sme videli 
v prepracovaní výberových kona-
ní. Oceňujeme ako sú vedené pod 
taktovkou prezidenta Policajné-
ho zboru a jeho viceprezidentov. 
Neprijatie nami navrhovaných 
zmien môže sposobiť diskrimi-
načné postupy voči policajtom pri 
ich kariérnom postupe. Aplikova-
nie tohto nariadenia do praxe už 
prinieslo niekoľko negatívnych 
príkladov. Za všetky spomeniem 
príklad policajta, ktorý vo svojej 
kariére pôsobil od základného 
útvaru cez vyšetrovateľa až po 
zástupcu riaditeľa poriadkárov, 
má vyštudovanú Akadémiu PZ, 
ako aj civilné právo. Výsledkom 
jeho poukazovania na nezákon-
né postupy svojich nadriadených, 
bolo jeho trestanie a preradenie 
na územára. Spravodlivosti sa vo 
väčšine prípadov dožadoval na 
súdoch, kde bol aj úspešný. Na-
priek tomu, že si dáva žiadosti 
do výberových konaní a výbe-
rov, pomaly po celom Slovensku, 
nebol doposiaľ úspešný. Napo-
sledy sa ako jediný prihlásil na 
miesto vyšetrovateľa na OR PZ, 
splnil stanovené predpoklady 
a požiadavky na funkciu, na zá-
klade vykonaného výberu bol 
vyhodnotení ako vhodný na 
obsadzovanú funkciu, ale bez 
uvedenia dôvodu nebol vo výbe-
re úspešný. A to aj napriek jeho 
7 ročnému pôsobeniu vo funkcii 

Reparát novely nariadenia o kariérnom 
postupe nevyšiel. Čo neprešlo?
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Aj takto pomáhajú policajné odbory

73/1998 Z.z., alebo sa zúčastniť na 
kolektívnom vyjednávaní. 

V čom vidíte výhody právnej 
ochrany?
Právna ochrana poskytovaná 
členom je veľmi vhodný nástroj 
ako pomôcť zo strany odborov, 
nakoľko policajt ju využíva spra-
vidla v čase, keď je v neľahkej si-
tuácii a potrebuje právnu pomoc, 
no často by si ju nevedel dovoliť 
zaplatiť. Vďaka odborom, ale zís-
kava možnosť obrátiť sa na ad-
vokáta, pričom spektrum, ktoré 
pokrýva právna ochrana je dosť 
široké.

V koľkých prípadoch ste zastu-
povali odborárov a čoho sa naj-
viac týkali?
Ide o desiatky ak nie stovky prí-
padov. Sú to rôzne oblasti, no 
najčastejšie sa vyskytuje zastu-
povanie príslušníkov polície  
v trestnom konaní v pozícii ob-
hajcu, ďalej pri uplatnení náro-
kov na zložky služobného platu, 
resp. výsluhového dôchodku  
a odchodného. Nemalú skupinu 
tvoria aj prípady, kde si služob-
ný orgán nárokuje voči policaj-
tovi nárok na náhradu škody 
spôsobenú pri výkone činnosti.  
V mene príslušníkov uplatňu-
jeme mimosúdne aj v súdnom 
konaní nárok na náhradu škody 
voči štátu, ak voči príslušníkovi 
konal služobný orgán nezákonne 

alebo ak voči policajtovi bolo ve-
dené nezákonné trestné stíhanie, 
prípadne bol vo väzbe.  

Utkvel vám niektorý z prípadov 
v pamäti?
Za veľký úspech považujem spo-
ločný boj s OZP v SR proti známe-
mu „§ 35 ods. 2“, ktorý sa dal ľahko 
zneužívať voči nadriadeným poli-
cajtom. Tam sme museli bojovať 
aj proti rozhodnutiu Najvyššieho 
súdu, kde tento argumentoval, 
že je výlučná právomoc ministra 
rozhodnúť o prevedení určitej 
kategórie policajtov (nadriadení). 
My sme argumentovali, ale tým, 
že aj vtedy musí uviesť, v čom 
je dôležitý záujem služby na ta-
komto prevedení, samozrejme 
vedomí si toho, že takýto dôležitý 
záujem sa ťažko zdôvodňuje. Vý-
sledkom bolo, že niektoré senáty 
Najvyššieho súdu rozhodovali 
tak a druhé inak. Nakoniec sa 
nám túto bitku podarilo vyhrať 
na Ústavnom súde Slovenskej re-
publiky, ktorý sa priklonil k našej 
argumentácii, čo následne viedlo 
k vypusteniu toho sporného § 35 
ods. 2 zo zákona č. 73/1998 Z.z. Pre 
pripomenutie pôvodné znenie 
bolo:
Minister môže policajta zarade-
ného v útvare inšpekčnej služby 
a ak to vyžaduje dôležitý záujem 
služby, aj nadriadeného, previesť 
na inú funkciu v tom istom mies-
te výkonu štátnej služby, a ak 
to nie je možné, preložiť na inú 
funkciu do iného miesta výkonu 

štátnej služby alebo do iného slu-
žobného úradu aj bez uvedenia 
dôvodu.
Som ale veľmi rád aj za každého 
policajta, ktorý môže naďalej vy-
konávať svoju službu v Policaj-
nom zbore, keď sa nám podarilo 
dokázať, že je nevinný resp. že 
personálny rozkaz o jeho prepus-
tení zo služobného pomeru bol 
nezákonný. Takýchto úspešných 
prípadov je veľa.

Akých oblastí sa dotýkajú za-
stupovania policajtov mimo 
sporov so zamestnávateľom?
Nakoľko právna ochrana sa ne-
týka všetkých právnych oblastí 
(napr. rodinné spory, občianske 
susedské spory a iné) tak gro tvo-
rí práve vzťah so služobným úra-
dom, spravidla formou preskú-
mavania personálneho rozkazu  
v odvolacom konaní (rozklad-
nom konaní) a následne v správ-
nom súdnictve. Bežné sú aj spory 
s poisťovňami, ktoré odmietajú 
uhradiť poistné plnenie v prípade 
policajta, ktorý bol poistený pre 
prípad zodpovednosti za škodu 
spôsobenú pri výkone činnosti. 

Ako by ste zhodnotili vzťah 
štátneho zamestnanca/policaj-
ta a zamestnávateľa z pohľadu 
vývoja za posledné roky?
Podľa môjho názoru je právna 
úprava dobre nastavená, samo-
zrejme s priestorom na zlepšenie, 
no problémom je správna apli-
kácia právnych noriem. Cieľom 

by malo byť, aby dobrý policajt 
mal priestor na kariérny rast, 
aby mal vytvorené podmienky 
na riadny výkon svojej činnosti. 
Problémom býva to, ak sa voči 
konkrétnemu policajtovi pristu-
puje menej priaznivo ako k iné-
mu policajtovi v rovnakom po-
stavení z dôvodu šikany zo strany 
nadriadeného. Je dôležité, ak na 
samotnom ministerstve a v Poli-
cajnom zbore fungujú kontrolné 
mechanizmy, ktoré dokážu od-
haliť nezákonné praktiky nadria-
dených voči policajtom, teda pri 
preverovaní skúmajú oznámenia 
a dôkladne ich preverujú. Veľký 
problém je, ak sa „hľadá dôvod“ 
na preloženie alebo prepustenie 
policajta len kvôli tomu, že daný 
policajt sa ozval a vyslovil kritiku 
fungovania v snahe nie ublížiť, 
ale zlepšiť fungovanie. 

Čo by ste odkázali tým, ktorí sa 
zdráhajú využiť vaše služby a 
premýšľajú nad „súkromným“ 
zastupovaním?
Právna ochrana má tú výhodu, 
že člen OZP v SR nie je obmedze-
ný v možnosti voľby advokáta, 
žiaden advokát mu nie je pride-
lený, môže mu byť odporučený, 
nakoľko v OZP v SR už vedia po-
radiť, ak konkrétny advokát má 
skúsenosti s konkrétnou oblas-
ťou. Bežne sa mi stalo, že ten istý 
problém (napr. priznanie príplat-
ku za nerovnomernosť času služ-
by) sa týkal viacerých policajtov, 
niektorí boli členmi OZP v SR  

a iní nie. Tam tí nečlenovia videli, 
že oni si museli hradiť právnu po-
moc zo svojich prostriedkov, kým 
za členov OZP v SR bola právna 
pomoc uhradená cez štatút práv-
nej ochrany OZP v SR. Viem, že 
u mnohých to viedlo k prehod-
noteniu svojho postoja a stali sa 
členmi, aj keď vedeli, že nárok 
na právnu ochranu im vznikne 
až od vzniku členstva a teda im 
nebude možné spätne preplatiť 
výdavky na advokáta.

Ako sa podľa vás bude vyvíjať 
právna ochrana v budúcnosti? 
Bude počet zastupovaní stúpať? 
Zostane súčasťou benefitov?
Verím, že právna ochrana osta-
ne zachovaná pre členov OZP  
v SR. Je dobré, že právna ochra-
na sa neposkytuje automaticky, 
nakoľko takto by sa vynakladali 
financie aj vtedy, ak sa napríklad 
policajt dopustil úmyselného 
trestného činu alebo ak šoféroval 
pod vplyvom alkoholu. Z praxe 
viem, že pri schvaľovaní právnej 
ochrany sa dôkladne skúma jej 
dôvodnosť.
Nie je ale vhodné zužovať práv-
nu ochranu len na konkrétnu 
finančnú pomoc pri úhrade ná-
kladov spojených s právnymi 
službami. Z vlastnej skúsenosti 
viem, že zástupcovia OZP v SR 
dokážu často fundovane pora-
diť policajtovi a nasmerovať ho 
v ďalšom postupe, prípadne ho 
usmerniť pri zabezpečovaní dô-
kazov a spisovaní podania.
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Pozreli sme sa na konkrétne 
prípady, v ktorých pomohol 
Odborový zväz polície v Sloven-
skej republike prostredníctvom 
právnej ochrany.
• Členovi ZO OZP v SR č. 8/74 pri 
OR PZ v Bratislave III bolo uložené 
disciplinárne opatrenie v podobe 
zníženia platu o 5% na jeden me-
siac za neustrojenosť, chýbajúcu 
čiapku na hlave pri vykonávaní 
ohliadky miesta činu. Vďaka zá-
sahu OZP v SR minister vnútra 
vyhovel žiadosti o preskúmanie 

rozhodnutia a uloženie opatrenia 
zrušil.
• Členovi ZO OZP v SR č. 8/25 pri 
OR PZ Topoľčany bola poskytnu-
tá právna ochrana v prípade ulo-
ženia disciplinárneho opatrenia  
v podobne písomného pokarha-
nia za nesplnenie úlohy nadriade-
ného pri vykonávaní kontrolných 
skúšok na zistenie požitia alkoho-
lu u podriadených. Krajský súd  
v Nitre rozhodnutie o opatrení 
zrušil a vec vrátil prvostupňové-
mu orgánu.

• Člen ZO OZP v SR č. 918-1 pri OR 
PZ Rimavská Sobota mal prísť  
o 15% platu na dobu troch mesia-
cov za nesplnenie úloh pri udele-
ní blokovej pokuty za priestupok. 
Krajský súd v Banskej Bystrici 
pôvodné rozhodnutie zrušil a vec 
vrátil prvostupňovému orgánu.
• Člen ZO OZP v SR č. 8/64 pri  
P PZ sa mal údajne neoprávnene 
zúčastniť pracovného stretnu-
tia na NAKA za účelom prípravy 
národného projektu, za čo mal 
dostať trest v podobe krátenia 

platu o 5% na tri mesiace. Krajský 
súd Bratislava vyhovel policajtovi,  
s čím sa neskôr stotožnil aj Naj-
vyšší súd SR.
• Člen ZO OZP v SR č. 918-1 pri OR 
PZ Rimavská Sobota uspel vďaka 
poskytnutiu právnej ochrany na 
Krajskom súde v Banskej Bystrici 
vo veci uloženia disciplinárneho 
opatrenia v podobe zníženia platu 
o 5% na jeden mesiac za neplne-
nie uložených úloh počas hliadko-
vej služby.
• Členke ZO OZP v SR č. 10-29 pri 

RHCP Sobrance dal za pravdu 
Najvyšší súd SR v prípade pí-
somného pokarhania za neskoré 
oboznámenie sa s plánom služieb.
Viac informácií o právnej ochrane 
a kontaktné informácie nájdete 
na oficiálnej stránke OZP v SR na 
www.ozpsr.sk, kde sú dostupné 
jednotlivé výročné správy. Na we-
bovom sídle aj Sharepointe sú po-
stupne zverejňované konkrétne 
prípady, ktoré budú publikované 
tiež na Facebooku OZP v SR na  
www.facebook.com/ozpvsr.

Reparát novely nariadenia o kariérnom 
postupe nevyšiel. Čo neprešlo?
vyšetrovateľa. Na to bola na OZP 
v SR doručená žiadosť o zaujatie 
stanoviska, v zmysle čl. 6  ods. 5 Na-
riadenia Ministerstva vnútra SR č. 
146/2020 o zásadách kariérneho 
postupu v Policajnom zbore v zne-
ní Nariadenia Ministerstva vnútra 
č. 53/2021, na obsadenie funkcie 

práve tohto vyšetrovateľského 
miesta a to uchádzačom z civilu. 
Zrejme neskúsený uchádzač ako 
vyšetrovateľ - čakateľ je pre nadria-
deného väčším prínosom, ako 
ten s potrebnými vedomosťami  
a praktickými skúsenosťami. V ne-
malej miere sa opakujú aj prípady, 
kedy uchádzač ktorý splnil stano-

vené predpoklady a požiadavky 
na funkciu vyšetrovateľ, nebol do 
tejto funkcie ustanovený, nakoľ-
ko s jeho prevedením/preložením 
jeho nadriadený nesúhlasil. OZP 
v SR vníma citlivo problematiku 
množstva neobsadených tabuľko-
vých miest v PZ, avšak táto sku-
točnosť by nemala mať negatívny 

vplyv na kariérny rast policajtov. 
Naše pripomienky k návrhu nove-
ly nariadenia o kariérnom postupe 
smerovali práve k odstráneniu ob-
dobných prípadov, ale aj k vypreci-
zovaniu postupov vychádzajúcich 
z aplikačnej praxe. Bohužiaľ na-
ďalej musíme konštatovať, že sme 
pochopenie pre viaceré racionálne, 

praktické a odborné návrhy zmien 
tohto nariadenia nenašli.“ povedal 
podpredseda OZP v SR Roman 
Laco. Aj ďalej budeme sledovať  
a iniciovať možné ďalšie novelizo-
vanie nariadenia č. 146/2020 o zá-
sadách kariérneho postupu v Po-
licajnom zbore v znení Nariadenia 
Ministerstva vnútra č. 53/2021. 
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História samostatnej Sloven-
skej republiky si nepamätá 
taký informačný chaos týkajú-
ci sa činnosti bezpečnostných 
zložiek, akým si prechádzame 
súčasným obdobím. Naštrbe-
nie vzájomnej dôvery, vzná-
šanie nových obvinení, zadr-
žiavanie osôb, ich prepúšťanie 
a výčitky od nadriadených 
orgánov sú len časťou z mno-
hých faktorov, ktoré sa dostá-
vajú na verejnosť. Redakcia 
POLÍCIE zosumarizovala, čo sa 
to vlastne v zákulisí odohráva.

Keď bol v marci 2021 zo strany 
príslušníkov NAKA zadržaný 
vtedajší riaditeľ SIS, prvotné vy-
jadrenia politikov mohli verej-
nosti napovedať, že sa bezpeč-
nostné zložky dostali do situácie, 
z ktorej bude návrat veľmi ťažký. 
Pár hodín po úkone predseda 
parlamentu a minister práce, so-
ciálnych vecí a rodiny hovorili, že 
obvinenie je postavené na vode 
a že môže ísť o spravodajskú hru. 
Už vtedy sa policajti začali sami 
seba pýtať, či je správne, ak sú 
postupy ich kolegov, elitných 
vyšetrovateľov, kýmkoľvek spo-
chybňované.

Stretnutie v SIS
Na nasledujúce dva mesiace sa 
situácia viac-menej upokojila na 
ojedinelé vyjadrenia niektorých 
politikov. Zlom nastal potom, čo 
na verejnosť prenikli informácie 
o stretnutí desiatich najvyšších 
predstaviteľov štátu. Ako všetci 
účastníci potvrdili, k stretnutiu 
došlo v priestoroch SIS dňa 17. 
mája 2021. Nechýbali na ňom 
všetci traja najvyšší ústavní či-
nitelia, ako aj minister vnútra 
Roman Mikulec a prezident PZ 
Peter Kovařík.
Len čo o stretnutí s odstupom 
pár dní ako prvé informovali 
médiá, spustila sa nevídaná laví-
na, ktorá sa zastavila v Národnej 
rade SR. Rokovanie prebiehalo v 
utajenom režime. V pléne vystú-
pil predseda parlamentu, ktorý 
prečítal anonymizovanú verziu 
správy SIS. Napriek utajenému 
režimu sa jej obsah stal hlavnou 
témou mediálnych výstupov 
niektorých politikov. Podľa Ná-
rodného bezpečnostného úra-
du na internete kolovala kópia 
tajného dokumentu. Ako médiá 
informovali, správa sa mala do-
týkať možnej manipulácie prie-
behu vyšetrovania tých najcitli-
vejších káuz.
Parlament na zmienenom za-
sadnutí prijal procedurálny ná-
vrh, podľa ktorého mal v pléne 
dostať priestor väzobne stíhaný 
exriadireľ SIS. Prokurátor takúto 
požiadavku v ten istý deň zamie-
tol.

Vyjadrenie vyšetrovateľov
Situácia dospela do takých 
rozmerov, že sa vyšetrovatelia 
z NAKA rozhodli proaktívne 
zverejniť do médií vlastné sta-
novisko, ktoré bolo reakciou na 

informácie súvisiace s manipu-
lovaním vyšetrovania. 
Ako uviedli, „vnímajú útoky voči 
nim ako pokus o zastrašovanie 
i snahu o diskreditáciu s úmys-
lom zmariť riadne a nestranné 
vyšetrovanie rozsiahlej obzvlášť 
závažnej trestnej činnosti a do-
siahnutie spravodlivosti“. 
Vyšetrovatelia a operatívni 
pracovníci vyjadrili zne-
pokojenie nad tým, 
že „rôzne spravo-
dajské a ničím 
neoverené in-
formácie, kde 
ani pôvod ani 
zákonnosť 
z í s k a n i a 
t a k ý c h t o 
informácii 
nie je zrej-
mý, sú ve-
r e j n o s t i 
ú č e l o v o 
p o d s ú v a -
né ako „za-
ručené in-
f o r m á c i e “ , 
pričom dôkazy 
získané zákon-
ným spôsobom 
v rámci vedenia 
trestných konaní, 
ktoré boli podrobené 
riadnemu prieskumu, či už 
prokuratúrou alebo konajúcimi 
prvostupňovými a odvolacími 
súdmi, a to niekoľkonásobne, sú 
zámerne zamlčiavané a označo-
vané za nepravdivé“.
Situácia dospela na novú úro-
veň. Proti sebe stálo vyjadrenie 
vyšetrovateľov NAKA a utajená 
správa SIS. Zatiaľ čo prvá strana 
svoje konanie obhajovala, druhá 
jej postupy spochybňovala.

Prezident PZ reaguje
Verejnosť sledujúca vývoj nie-
ktorých prípadov mohla 
nadobudnúť pocit cha-
osu. V prípade ob-
vinenia bývalého 
riaditeľa NAKA 
šéf špeciálnej 
prokuratúry 
Daniel Lipšic 
hovoril o ne-
primeranos-
ti zásahu 
policajtov 
z Úradu in-
š p e k č n e j 
služby.
V ďalších 
p r í p a d o c h 
došlo k pre-
pusteniu ad-
vokáta potom, 
čo Ústavný súd 
vytkol polícii, 
prokuratúre i 
súdu nezmysel-
nosť dĺžky jeho 
väzobného stí-
hania.
Akýmsi koloritom sa stali 
takmer dennodenné politické 
vyhlásenia, podľa ktorých je vy-
šetrovanie citlivých káuz ma-
nipulované a osoby vo väzbe sú 

držané nelegálne.
Situáciu pre Hospodárske novi-
ny okomentoval aj prezident PZ 
Peter Kovařík, keď skritizoval po-
malosť SIS vo veci súčinnosti pri 
vyšetrovaní prípadu ich bývalé-
ho šéfa. 

Policajný prezident napokon vy-
dal vlastné stanovisko:
„Ohradzujem sa k vyjadreniam 
politikov, ktorí dehonestujú 
prácu policajtov a polície ako 
takej. Polícia plní všetky úlo-
hy, ktoré jej vyplývajú zo záko-
na, dohliadame na bezpečnosť 
a plynulosť na cestách, bezpeč-

nosť v uliciach, vyšetrujeme 
ale aj predchádzame trestným 
činom a priestupkom. NAKA 
si plní povinnosti uložené záko-

nom a vnútornými predpismi. 
Len v rokoch 2020 a 2021 boli 
zrealizované desiatky akcií a po-
čas nich obvinených viac ako sto 
osôb. Ide o najzávažnejšie trest-
né činy, v ktorých sú obvinené 
osoby z prostredia justície a spra-
vodlivosti, prokuratúry, polície a 
podnikateľského prostredia, bez 

ohľadu na politickú prísluš-
nosť. Tieto osoby zastávali 

vysoké funkcie v štát-
nych orgánoch Slo-

venskej republiky, 
ktorých úlohou 

bolo garanto-
vať funkčnosť 
štátneho me-
c h a n i z m u . 
O tom, či sa 
svojim po-
vinnostiam 
spreneve-
rili, budú 
rozhodovať 
n e z á v i s l é 
súdy. Poli-

cajti NAKA 
v y k o n á v a j ú 

náročné fi nanč-
né vyšetrova-

nie, ktoré je pod 
drobnohľadom do-

zorového prokurátora 
a v neposlednom rade aj 

novinárov, ktorí nám neod-
pustia ani najmenšiu chybičku. 
O anarchii v policajnom zbore 
nemôže byť ani reč, žiadne kon-
trolné mechanizmy neboli zru-
šené, v súčasnosti pripravujeme 
návrhy na ich jasnejšie defi no-
vanie, aby si ich nikto nemohol 
vykladať podľa svojich potrieb. 
Existujú aj ďalšie kontrolné me-
chanizmy, od prokurátorov až po 
súdy. Všetci si uvedomujeme, že 
by sme išli sami proti sebe, keby 
sme pracovali takým spôsobom 

ako nám pripisujú niektorí 
politici. 

Odmietame sa zapájať 
do politických bojov. 

To čo potrebuje-
me, je priestor na 

prácu. Je kon-
traproduktív-
ne, keď tí čo 
n e p oz n a j ú 
reálny stav, 
osočujú vy-
šetrovateľov 
a hodnotia 
ich prácu. 
Policajti si 
robia svoju 
robotu a aj si 

robiť budú, na 
to je policajný 

zbor zriadený. 
Každá policajná 
zložka má svoje 
opodstatnenie 
a plní si svoje 
úlohy, či už je to 
NAKA alebo ÚIS.

  Medializované informácie 
 o  údajnom manipulova-
ní vyšetrovania preveruje 
útvar ktorý je na to určený, 
v právnom štáte to tak fun-
govať má, a aj to funguje. 

Neštandardné je, ak tu niekto 
defi nuje, čo je pravda a vynáša 
rozsudky. Sme presvedčení, že 
vyšetrovacie orgány konajú ob-
jektívne vo všetkých konaniach. 
Výsledok vyšetrovania ÚIS je dô-
ležitý nielen pre verejnosť, ale aj 
pre nás. Pred problémami sa ne-
skrývame, ale ich riešime.“

Zásah inšpekcie 
Pre nezávislého pozorovateľa sa 
posledný mesiac a pol v bezpeč-
nostných zložkách štátu niesol 
v znamení rôznorodých a proti-
chodných stanovísk adresova-
ných nielen z úst politikov, ale aj 
predstaviteľov súdov, prokuratúr 
či polície. 
Aby toho nebolo málo, v júni 
sme sa dozvedeli o zásahu in-
špekcie v priestoroch NAKA v 
budove Prezídia PZ v Bratislave. 
Vyšetrovatelia ÚIS mali zaistiť 
niekoľko vyšetrovacích spisov z 
najznámejších medializovaných 
káuz.
Zásah vyvolal ďalšiu sériu reak-
cií, podľa ktorých jedna bezpeč-
nostná zložka zadržiava druhú 
a všetci idú proti sebe. Proti zása-
hu sa ostro vyjadril Úrad špeciál-
nej prokuratúry.
Na chronologické opísanie všet-
kých udalostí, vzájomných reak-
cií a politických tlačových konfe-
rencií by nestačil ani celý ročník 
POLÍCIE. 
Nám nezainteresovaným čita-
teľom nezostáva nič iné ako len 
dúfať, že situácia sa upokojí. Bo-
hužiaľ je dosť možné, že v čase 
distribúcie tohto čísla bude zas 
všetko inak a k verejnosti sa do-
stane ešte viac rozporuplných 
informácií.

Stanovisko OZP v SR
„Odborový zväz polície v Sloven-
skej republike citlivo vníma a sle-
duje vývoj vzájomných vzťahov 
medzi bezpečnostnými zložkami. 
Považujeme za nešťastné, ak sa 
do celej situácie aktívne zapájajú 
akékoľvek politické strany, ktoré 
svojimi vyjadreniami nepridáva-
jú na upokojení situácie a ujas-
není akýchkoľvek rozporov. Vždy 
si budeme vážiť a podporovať 
činnosť všetkých poctivých vy-
šetrovateľov, policajtov, zamest-
nancov, či už na úrovni NAKA 
alebo na krajských a okresných 
riaditeľstvách. Základom úspe-
chu vyšetrovania a zvlášť citli-
vých celospoločenských káuz je 
trpezlivá, pedantná a nezávislá 
práca. Ak je v súlade so zákonmi 
a  platnými predpismi, neexistu-
je priestor na jej spochybňova-
nie, či podceňovanie. Žiadame 
preto všetkých, ktorí už niekoľko 
týždňov takmer na dennej báze 
napádajú postup konkrétnych 
policajtov, aby činnosť príslušní-
kov Policajného zboru nezaťaho-
vali do politického boja.“



Skupina vládnych poslancov na 
konci mája predložila do parla-
mentu novelu zákona o štátnej 
službe. Zmeny, ktoré pravdepo-
dobne nastanú, sa budú týkať 
všetkých vedúcich zamest-
nancov. Na ich odvolanie bude 
postačovať len rozhodnutie 
nadriadených, respektíve gene-
rálneho tajomníka služobného 
úradu. Ministri a vládni pred-
stavitelia získajú obrovskú per-
sonálnu právomoc.

Poslanci NR SR neprichádzajú 
v aktuálnom volebnom období 
s podobnou inciatívou po prvý-
krát. Ešte v januári sa snažili 
presadiť podobnú ideu zmien v 
štátnej službe, avšak napokon ju 
stiahli. Aj v tom čase sme mohli 
zaznamenať kritické hlasy. Neho-
voríme o opozičnej, pravidelnej 
kritike položenej na základe po-
litického súperenia, ale o kritike 
z radov odborníkov. V súčasnos-
ti sa napríklad prostredníctvom 
denníka N ozvali Katarína Sta-
roňová, docentka Ústavu verejnej 
politiky, FSEV UK a Marek Rybář 
z Masarykovej univerzity.
Podľa ich stanoviska môže pri-
niesť prípadné schválenie novely 
len negatíva. „V dôsledku politizá-
cie by štátna správa prichádzala 
o kvalifi kovaných pracovníkov, 
a naďalej by sa na úradoch strá-
cala „inštitucionálna pamäť“, t.j. 
nadväznosť, stabilita rozhodnutí 

a ich predvídateľnosť.  Nepochyb-
ne by to zvýšilo rodinkárstvo, 
svojvôľu a uprednostňovanie 
čiastkových záujmov pred spo-
ločným dobrom. Fungujúca 
a efektívna štátna správa takým 
kolektívnym benefi tom nepo-
chybne je a neustále zásahy po-
litikov do jej základnej štruktúry 
zhoršujú kvalitu ňou poskytova-
ných služieb,“ uviedli v článku, 
ktorý sa začal šíriť prostredníc-
tvom e-mailových správ aj medzi 
štátnymi zamestnancami.

Neobmedzené možnosti
Novela zabezpečí takmer neob-
mezdené možnosti generálnym 
tajomníkom služobných úradov 
jednotlivých ministerstiev. Ako 
je našim čitateľom dobre známe, 
ide o členov top manažmentu, 
ktorý sú pravou rukou ministrov 
v personálnych otázkach. A keď-
že ide o blízkych spolupracovní-
kov šéfov rezortov, ich funkcia je 
napriek snahe z minulosti o jej 
apolitizáciu viac-menej spoliti-
zovaná. Na tom by nemuselo byť 
nič šokujúce, ak by spolitizované 
funkcie nedostali priestor na ľah-
ké personálne zmeny bez rozdie-
lu na tom, aké výkony podávajú 
jednotliví vedúci zamestnanci.
Zmena zákona totiž počíta s tým, 
že generálni tajomníci budú mať 
právomoc vyhodiť akéhokoľvek 
generálneho riaditeľa, riadite-
ľa alebo vedúceho pracovníka  

nielen na ministerstve, ale aj vo 
všetkých podriadených organi-
záciách. Ich počet sa reálne môže 
približovať k tisícovým hodno-
tám. Rozmenené na drobné, ak 
teraz sledujeme po takmer kaž-
dých voľbách personálne rošády 
postavené zvyčajne na vzájomnej 
dohode oboch strán, v prípade 
novely zákona bude zmien nepo-
rovnateľne viac a vedúci pracov-
níci budú zo svojich funkcií padať 
ako hrušky po zakývaní stromu.

Negatíva novely
Ako uviedli odborníci v zmie-
ňovanom článku, v roku 2017 
prebehla snaha o depolitizáciu 

vedúcich funkcií so zavedením 
služobného hodnotenia ako istej 
formy spätnej väzby pre nadria-
dených. Ak výkony na pracovis-
ku u vedúceho pracovníka nepo-
stačovali a nespĺňali očakávania, 
mali šéfovia objektívny priestor 
na manévrovanie s cieľom jeho 
výmeny, či vyhadzovu. Takýto 
systém, ktorí ochraňoval vedú-
cich zamestnancov pred politic-
kými čistkami bol výsledkom tla-
ku medzinárodných organizácií 
na čele s Európskou komisiou a 

OECD. Aj tieto inštitúcie nás do-
konca dotlačili do takej pozície, že 
ak by sme podobný zákon nepri-
jali, nemohli by sme čerpať znač-

nú časť eurofondov. Po rokoch 
a po čerpaniach fi nancií sa zdá, že 
apolitický zákon o štátnej službe 
sa stane minulosťou.
„Odborový zväz polície v Sloven-
skej republike veľmi kriticky vy-
stupuje proti navrhovanej novele 
zákona o štátnej službe. Ak zá-
kon bude schválený, môže dôjsť 
k maximálnej politizácií priere-
zom všetkých štátnych inštitú-
cií. Už nebude záležať od výkonu 
a schopností vedúcich zamest-
nancov, ale aj od politickej lojali-
ty. Takto nastavená personálna 
politika odradí kvalitných uchá-
dzačov o posty v štátnej správe, 
keďže budú pociťovať neistotu 
a politickú subjektivitu. Siahať 
budú preto pravdebodobne rad-
šej po miestach v súkromnom 
sektore, kde sú výkon a danosti 
na prvom mieste. Novela záko-
na prinesenie na Slovensko ob-
raz, ktorého zmyslom sa stanú 
najväčšie personálne rošády po 
každých parlamentných voľbách, 
čo bude mať fatálne následky na 
kontinuitu, plynulý chod, efek-
tívnosť a výkon jednotlivých 
štátnych inštitúcií. Obávame sa, 
že najväčší kolos, akým je Minis-
terstvo vnútra Slovenskej repub-
liky, bude potenciálne v najväč-
šom ohrození,“ uviedol predseda 
OZP v SR Pavol Paračka.

Novela štátnej služby prináša maximálnu 
politizáciu vedúcich funkcií
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Komentár: Ako osočovanie medzi policajtmi 
„baví“ verejnosť
„Tam ju vyhnať najprv na OO PZ 
a potom či sa bude usmievať.“
„Chcel by som túto modelku vi-
dieť pri ruvačke.“
…tak toto je len zlomok komen-
tárov od autorov, ku ktorým 
smerujú všetky indície, že sú ak-
tívnymi príslušníkmi Policajné-
ho zboru. 
Komentáre sa objavili v neme-
novanej skupine polície na Fa-
cebooku, ktorej členmi sú nielen 
policajti, ale aj široká verejnosť. 
Názov skupiny by priam evoko-
val, že ide o zoskupenie podpo-
rovateľov PZ s cieľom šírenia jej 
dobrého mena. Opak je pravdou.
V polícii sa stáva akýmsi nepísa-
ným pravidlom, že ak je pozitívne 
prezentovaná práca policajtiek, 
či policajtov, je nutné čím skôr 
reagovať negatívne, pesimisticky 
a všetko ofrfľať. 
Nemusíme zachádzať do ďalekej 
minulosti, aby sme si dokázali 
spomenúť na články rôznych 
médií, ktoré konečne hovoria 
o Policajnom zbore v dobrom 
zmysle slova, avšak v diskusi-
ách na rôznych (aj) policajných 
stránkach prevláda naďalej 

trend všeobecnej nespokojnosti.
Ak sa konkrétna policajtka či po-
licajt, ktorých sa týka pozitívny 
článok súkromneho médiá jeho 
zverejnením poteší, v komentá-
roch si vyslúžia hanlivé pomeno-
vania, prirovnania a posmech. 
Zosmiešňovanie, zhadzovanie 
a šikana dosahujú takú podobu, 
že sa v diskusiách začínajú obja-
vovať šokované reakcie civilistov. 
Nerozumejú, ako je možné, že k 
takémuto správaniu dochádza 
medzi kolegami z jednej „fi rmy“. 
Aby sme nikomu nekrivdili, po-
dobné ohlasy prichádzajú aj od 
niektorých policajtov, pričom je-
den z nich upozornil na to, ako je 
„úžasné“, čo si o policajtoch po-
myslí verejnosť, keď si prečíta ich 
prízemné vyjadrenia na adresu 
napríklad ženskej kolegyne.
Aj napriek negativizmu a úto-
kom zostávajú hádky policajtov 
na verejne dostupných miestach 
v online svete nezmenené, ne-
zmazané, veď admin nemá asi 
žiadnu zodpovednosť, ako len 
nechať burcovať kade koho.
Niekto si už možno zvykol, že 
medzi policajtmi dochádza 

k vzájomnému zhadzovaniu, no 
my, odborári, zďaleka nie…
Príslušník jedného útvaru útočí 
na iný útvar, lebo ho nepovažuje 
za dôležitý. Okrem toho, niekto-
rí policajti zhadzujú schopnosti 
žien a posielajú ich posmešne do 
najväčších pouličných šarvátiek. 
Áno, aj keď žijeme v 21. storočí, 
stále sa nájdu takí, ktorým sa prí-
tomnosť žien v polícii brodí. 
Čo môže byť „unikátnou no-
vinkou“ je transformácia chod-
bových rečí 
a pozachrbtových 
ohováračiek do 
verejného priesto-
ru internetu. Ve-
rejné zhadzovania 
medzi policajtmi 
sú naozaj to, čo 
v dnešnej dobe Po-
licajnému zboru 
„chýbalo”. Určite 
sa týmto spôso-
bom bude skvelo 
budovať dôvera zo 
strany verejnosti.
Úloha žien v polícii 
má svoje miesto. 
Dochádza k situá-

ciám, keď sú to ženy a ich pova-
hové predispozície, ktoré dokážu 
utíšiť konfl ikt, alebo priniesť al-
ternatívny a zároveň efektívny 
spôsob riešenia vzniknutej si-
tuácie. V polícii je mnoho žien, 
ktoré sa svojimi schopnosťami 
vypracovali na vysoké až najvyš-
šie pozície.
Nezostáva nám nič iné ako len 
veriť, že kolegyne a kolegovia, 
ktorí si vyslúžili ataky od svojich 
„kolegov“ zostanú nad vecou. 

Práve to je tá najlepšia zbraň. 
Robiť si svoju prácu, ísť si svo-
je, nemeniť svoj životný štýl, 
a hlavne nevšímať si nemiestne 
komentáre frustrovaných ľudí, 
pre ktorých sa chodenie do prá-
ce stalo každodenným mordom. 
Otázkou zostáva, či by aj v za-
mestnaní v súkromnom sektore 
nadávali vlastným kolegyniam 
vo verejnom priestore. Asi by sa 
tam na rozdiel od polície dlho 
neohriali, že áno?



Po dlhých mesiacoch sa dvad-
saťštyrihodinový výkon služby 
na hraničných priechodoch 
skončil. V platnosti naďalej zo-
stáva kontrola prichádzajúcich 
ľudí zo zahraničia vo vytypo-
vaných intervaloch s cieľom 
pokračujúceho dohľadu nad 
dodržiavaním mimoriadnych 
opatrení. Odborový zväz polície 
v Slovenskej republike vyjad-
ruje úprimnú vďaku smerom 
k všetkým príslušníkom Po-
licajného zboru, ktorí od sep-
tembra do konca mája rotovali 
na miestach, o ktorých sme si 
mysleli, že už navždy zostanú 
otvorené bez stáleho policajné-
ho dozoru.

Na hranice sa na viac ako polroka 
postavili policajtky a policajti zo 
širokého spektra útvarov. Nešlo 
iba o doménu „vecne a miestne 
príslušného“ Úradu hraničnej 
a cudzineckej polície. Na hra-
ničných prechodoch sme mohli 
stretnúť dopravákov, kriminalis-
tov a ďalších a ďalších príslušní-

kov z rôznych útvarov.
Často to neboli príjemné chví-
le. Niektorí občania si s chuťou 
ventilovali svoju nespokojnosť 
s platnými nariadeniami práve 
na prvých osobách zo štátnej 
sféry, na ktorých narazili pri sna-
he vstúpiť na územie SR. Samo-
zrejme, ako vždy išlo o policajtov 
v prvej línii, ktorí si tak často vy-
počuli ponosovania, niekedy až 
vulgarizmy, či dokonca museli 
čeliť nahrávaniu na mobilné te-
lefóny, s čím často súvisela šikana 
odohrávajúca sa na internete.
Poslanie v policajnej službe pri-
náša aj takéto skúsenosti, no nie-
kedy išlo o extrémne, nezávidia-
hodné prípady. OZP v SR aj v tejto 
súvislosti opakovane apeloval na 
vrcholných predstaviteľov Minis-
terstva vnútra SR, aby upustili 
od povinnosti nosenia menoviek 
na služobných rovnošatách. Síce 
doposiaľ k tejto zmene nedošlo, 
aj keď na to existuje legálna mož-
nosť, podľa posledných správ by 
sme menovkám mohli povedať 
„zbohom“ od januára 2022.

Policajtky a policajti z hranicí, 
ešte raz vám ďakujeme za Vaše 
nasadenie. Nebudeme preháňať, 
ak uvedieme, že ste sa výraznou 
mierou podieľali na zmiernení 
dopadu pandémie na zdravie 
obyvateľov SR. Stali ste sa akýmsi 
fi ltrom, ktorí prepúšťal iba tých, 

ktorí boli ochotní rešpektovať 
mimoriadne nariadenia a teda 
iba tých, ktorí nechceli ohrozovať 
životy a zdravie našich občanov.
Nám neostáva nič iné ako veriť, 
že aj v čase zmiernenia opatre-
ní bude väčšia časť verejnosti 
zodpovedná, bude rešpektovať 

nariadenia a nebude hazardo-
vať s vlastným zdravím. To, že 
koronavírus je hrozba si mnohí 
z príslušníkov skúsili na vlastnej 
koži. Škoda, že niektorí občania sa 
poučia až po hospitalizácii na tzv. 
covidovom oddelení.

Stránky POLÍCIE sú k dispozícii 
celej členskej základni. Zaujíma-
jú nás vaše názory, úspechy, či 
rôzne pohľady na výkon služby. 
Pre články z prvej kategórie je 
pre vás k dispozícii rubrika NÁ-
ZOR ODBORÁRA. 

V redakčnom maily novinypoli-
cia@gmail.com sa nám objavilo 
niekoľko vašich článkov, ktoré 
budeme postupne zverejňovať. 
V aktuálnom čísle sa opätovne 
o svoj názor podelí Petra Czielo-
vá zo Základnej organizácie OZP 
v SR Kežmarok.
V úvode by moja vďaka mala sme-
rovať ku kompetentným, ktorí sa 
podieľali na urýchlení riešenia 
situácie s našimi služobnými rov-
nošatami. Viem, že zaobstaranie 
nových odevov bol dlhodobý, do-
konca niekoľko ročný problém, 
ktorý bolo nutnosťou riešiť v čo 
najkratšom čase a zároveň efek-
tívne k spokojnosti všetkých nás.
Je obdivuhodné, že pre nás v pr-

vom kroku zabezpečili služobnú 
obuv, zaplnili sklady zatiaľ obu-
vou, avšak obdivujem aj nás po-
licajtov, ktorí si stihli vyzdvihnúť 
v skladoch topánky a hneď sa ich 
snažia speňažiť na bazároch. Sme 
naozaj zodpovední a snažíme sa 
naše poslanie napĺňať? Je ľudské 
a kolegiálne zaobstarať si služob-
nú obuv na ďalší predaj? Pýtam 
sa, či je to správne a či to nie je 
možné riešiť nadriadenými, ktorí 
nás môžu trestať za neustroje-
nosť? 
V skladoch by mali určite platiť 
pravidlá pre všetkých rovnaké, 
bez ohľadu na postavenie a funk-
ciu, ktorú zastávame. Obuv sa 
udržala v niektorých skladoch 
niekoľko pár týždňov a viacerí 
sme sa k nej ani nedostali. 
Najprv si sťažujeme, že nemáme 
čo nosiť, že si musíme služobnú 
rovnošatu kupovať a keď máme 
možnosť si ju v skladoch zakúpiť, 
tak ju predávame. Možno by bolo 
na zváženie kompetentnými, či 

by nebolo možné si v systéme ob-
jednať služobnú rovnošatu a do-
danie by mohlo byť prepravnou 
službou priamo k nám.
Ostáva nám iba veriť, že čoskoro 
budeme mať všetci kompletne 
nové služobné rovnošaty, tak ako 
nám to sľubujú.

Informácie OZP v SR zo sekcie 
ekonomiky MV SR: „Po ukončení 
verejného obstarávania súčas-
tí reprezentačnej rovnošaty pre 
príslušníkov PZ bola v roku 2020 
podpísaná rámcová dohoda na 
ich dodávku. Následne bola vo 
februári 2021 podpísaná čiastko-

vá kúpna zmluva na 
dodávku súčastí re-
prezentačnej rovno-
šaty – z každého dru-
hu a z každej veľkosti 
po 1 kuse pre každú 
odevnú výdajňu. Po 
dodaní týchto veľ-
kostí boli následne 
v mesiaci máj 2021 
tieto distribuované 
na všetky odevné 
výdajne, kde si prí-
slušníci PZ podľa 
reálnych veľkostí 
objednávajú jednot-
livé súčasti repre-
zentačnej rovnošaty. 
Po spracovaní a zo-

sumarizovaní týchto objednávok 
bude následne spracovaná kúpna 
zmluva na výstrojné súčasti re-
prezentačnej rovnošaty s termí-
nom dodania november 2021.“

Zdroj: PZ
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Koronavírus nezastavil cezhra-
ničnú spoluprácu, komuniká-
ciu a ani organizáciu konfe-
rencií či odborných sympózií, 
ktorých cieľom je vzájomná 
inšpirácia a výmeny príkladov 
dobrej praxe. Práve série od-
borných prednášok sa v posled-
ných týždňoch zúčastnili zá-
stupcovia Prezídia Policajného 
zboru.

Boj proti toľko omielaným dezin-
formáciam, misinformáciám, ho-
axom či bludom je jednou z naj-
strategickejších úloh mnohých 
krajín vrátane Slovenskej repub-
liky, čoho dôkazom je zaradenie 
tejto témy aj do Programového 
vyhlásenia vlády Slovenskej re-
publiky. Policajný zbor začal ako 
prvá štátna inštitúcia budovať 
stratégiu voči vyvracaniu dezin-
formácií už v roku 2018 a pokra-
čuje v tom dodnes prostredníc-

tvom jednej zo svojich stránok 
na sociálnej sieti, známej ako Ho-
axy a podvody - Polícia SR. 
Nadobudnuté skúsenosti zožali 
svoje ovocie, keď boli zástupcovia 
Prezídia PZ pozvaní v krátkom 
časovom slede na tri odborné 
sympózia v úlohe nie ako účast-
níka, ale aktívneho prednášajú-
ceho.
„Dezinformácie sú hrozbou pre 
každú demokratickú spoločnosť. 
Vďaka tomu, že sa dnes ľahko 
môžu šíriť prostredníctvom in-
ternetu a sociálnych sietí, kto-
rých prevádzkovatelia proti nim 
nezasahujú, majú potenciál spô-
sobovať chaos, občianske nepo-
koje, nerešpektovanie autorít, čo 
môže mať konečný dôsledok na 
bezpečnosť občanov Slovenskej 
republiky, vrátane príslušníkov 
Policajného zboru. Už mesiace 
môžeme pozorovať, čo nezmy-
selné informácie spôsobujú 

a vystavujú policajtov nielen ne-
bezpečenstvu, ale aj šikane na 
internete. Z tohto hľadiska pova-
žujem boj proti hoaxom za stra-
tegický a bolo nám cťou, že sme 
sa mohli o naše skúsenosti pode-
liť so zahraničnými partnermi,“ 
povedala vedúca oddelenia pre-
vencie a komunikácie Prezídia 
PZ Andrea Dobiášová.
Zástupcovia prezídia predstavili 
niekoľkým stovkám zahranič-
ným subjektom, ale aj odborným 
hosťom históriu vzniku boja pro-
ti dezinformáciám pod záštitou 
policajnej zložky, zvolenú tak-
tiku vyvracania nezmyslov na 
sociálnych sieťach, ako aj odpo-
rúčania, ktoré im ukázala prax, 
a predovšetkým kritické obdo-
bie posledného roka - pre ktoré 
bol charakteristický nárast poč-
tu dezinformácií súvisiacich so 
všetkým, čo sa dotklo témy koro-
navírusu.

Tri samostatné odborné konfe-
rencie boli v anglickom jazyku 
zorganizované pod záštitou mi-
movládnej organizácie Globsec, 
Globálneho centra angažova-
nosti spadajúceho pod Minis-
terstvo zahraničných vecí USA 
a Európskou asociáciou verej-
ného zdravia. Účastníkov bolo 
niekoľko stoviek z oboch strán 
Atlantického oceánu. Medzi po-
slucháčmi nechýbali ani pred-
stavitelia niekoľkých policajných 
zborov z Eúropskej únie.
Koncom júna 2021 bol maratón 
zdieľania vlastných skúseností 
zavŕšený ďalšou prezentáciou 
v rámci pracovnej skupiny pod 
záštitou Globálneho centra an-
gažovanosti. Jej gro spočívalo 
v sumarizácii trendov v oblasti 
hoaxov šírených v Slovenskej re-
publike za uplynulé obdobie. Ide 
o pracovnú skupinu, ktorá sa 
stretáva pravidelne raz do me-

siaca, pričom organizátori oslovia 
vždy jednu konkrétknu krajinu 
k príprave samostatnej prezen-
tácie.
Podľa našich informácií sa boj 
proti dezinformáciám, ako aj 
hybridným hrozbám nekončí, ba 
naopak bude pokračovať posil-
ňovaním kapacít na jednotlivých 
útvaroch nielen v rámci Policaj-
ného zboru, ale naprieč štátnou 
správou. Na úrovni jednotlivých 
rezortov prebiehajú stretnutia 
pracovných skupín, ktorých úlo-
hou je nastavenie stratégie s cie-
ľom ochrany bezpečnosti štátu 
pred informačnými operáciami. 
Bohužiaľ, ako prax ukázala, často 
sú na ne zneužívaní radoví ob-
čania, ktorí v nevedomosti šíria 
ďalej čokoľvek, čo sa vzpiera na-
stavenému systému a spoločen-
ským pravidlám. Reálny úžitok 
má napokon iba ten, ktorý celú 
operáciu inicioval.

Ak je kritika oprávnená, každý 
policajt sa s ňou musí vedieť 
vysporiadať a prijať nápravu 
svojho konania do budúcna. 
Internetový svet bez akejkoľvek 
zodpovednosti sa však stáva 
skladiskom „odorníkov“ vza-
tých na všetko. Dvojnásobne 
to platí pri komentovaní poli-
cajných zásahov či postupov. 
A to je aj posledný prípad, kedy 
sa terčom nevyberaných úto-
kov stal jeden z našich kolegov.

Policajná hliadka z Bratislavské-
ho kraja zastavila motorkárov 
a jedného z nich požiadala o de-
montáž tabuľky s evidenčným 
číslom. Tabuľka nebola evident-
ne uchytená na vozidle v súladne 
s predpismi a tak jej odstránenie 
dalo policajtovi zabrať, keďže ma-
jiteľ motorky to odmietol spraviť. 
Vodič si celý postup nakrúcal, 
nešetril arogantnými poznámka-
mi, hovoril o podávaní sťažnosti 
a zvyšoval hlas. Službukonajú-
ci sa zachoval profesionálne a s 
chladnou hlavou občana o jeho 

povinnostiach poučil. Tomu však 
nebránilo, aby video zverejnil na 
internete, kde si ho pozrelo viac 
ako 250 000 ľudí, z ktorých mno-
hí neskrývali zášť voči policajtovi.
Aj tu dvojnásobne platí, že dva-
krát premýšľaj, raz píš. Ak by si dal 
totiž autor videa námahu naštu-

dovať si právne predpisy, ktorými 
sa ako vodič musí riadiť, zistil by, 
že Zákon o cestnej premávke č. 
8/2009 v paragrafe číslo 72 hovo-
rí, že ak na výzvu policajta vodič 
nereaguje, môže sám policajt de-
montovať tabuľku s evidenčným 
číslom. Ak pri demontáži dôjde k 

poškodeniu vozidla zo strany po-
licajta, znáša túto škodu prevádz-
kovateľ vozidla.
„Záleží nám na bezpečnosti 
účastníkov cestnej premávky 
a ich ochrane pred cestnými pi-
rátmi, alebo vodičmi, ktorí sa 
neriadia pravidlami bezpečnej 

jazdy. Policajti sú tu na to, aby 
sa dodržiavali základné pravidlá 
cestnej premávky, aby sa každý 
jeden občan mohol vrátiť domov 
z práce večer ku stolu, ku svojej 
rodine,“ uviedlo Prezídium PZ 
ohľadom zákroku policajtov.
V prípade zadržania/odobratia 
tabuliek s evidenčným číslom 
nie je povolené sa s ním ďalej 
pohybovať a je nutné na vlastné 
náklady zabezpečiť jeho odtiah-
nutie. Ak je vozidlo takto odsta-
vené na nebezpečnom mieste, je 
možné povoliť jeho presun inam.
K zadržaniu tabuliek s evidenč-
ným číslom dochádza v prípa-
doch zistenia o zlom technickom 
stave vozidla, neplatnej emisnej 
alebo technickej kontrole, svoj-
voľnej úpravy alebo pozmeňova-
niu originálnych tabuliek s EČV, 
ďalej v prípade, že vodič nemá 
zaplatenú diaľničnú známku 
a používa spoplatnené úseky 
ciest alebo vtedy, keď nepredlo-
ží potvrdenie o zaplatení PZP či 
nemá hotovosť na úhradu poku-
ty uloženej v blokovom konaní.

Prednášky od odborníkov z Prezídia PZ pre 
medzinárodné publikum

Príbeh jednej nepodarenej motorky

Odborový zväz polície v Sloven-
skej republike všetkých pozýva 
na výstavu trosiek lietadla Iľjušin 
IL-18 OK-NAB, ktoré dňa 28.7.1976 
havarovalo do jazera Zlaté piesky 
v Bratislave. 

Vernisáž sa uskutoční v pred-
večer 45. výročia nehody, dňa 
27.7.1976 o 17:00 v Múzeu dopravy 
v Bratislave na Šancovej ulici za 
účasti pozostalých rodín a pa-
mätníkov nešťastia, pri ktorom 
zahynulo 76 zo 79 ľudí na palube. 

Výstava, ktorej záštitu poskytol 
veľvyslanec Českej republiky na 
Slovensku a bývalý prezident 
Policie ČR Tomáš Tuhý, bude 
širokej verejnosti sprístupne-
ná od 28.7. do konca mája 2022. 
Spoluorganizátorom a spolu-
autorom myšlienky expozície je 
člen OZP v SR David Púchovský 
z Prezídia Policajného zboru, kto-
rý o nehode napísal samostatnú 
publikáciu.

Bude to vôbec po prvýkrát, kedy 
si verejnosť bude môcť pozrieť 
trosky z najznámejšej havárie 
dopravného lietadla v histórii 
Československa. Podobná výsta-
va z akejkoľvek inej tragédie ne-
bola doposiaľ ešte zorganizovaná. 
Na vyšetrení príčin nehody sa 
v roku 1976 aktívne pričinila vte-
dajšia Správa ZNB vyšetrovania 
Mestskej správy VB Bratislava.
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Unikátna výstava trosiek lietadla IL-18

Pamätná scenéria z 28.7.1976 na bratislavských Zlatých 
pieskoch. Zdroj: ÚPN Bratislava



Napriek hektickej dobe, ktorej 
intenzita sa akoby z roka na rok 
zvyšovala, policajní odborári 
z celého Slovenska nezabúdajú 
na to, že pomáhať sa dá aj inou 
formou, ako len počas služby. 
Môžeme sa o tom presvedčiť na 
poslednom príklade, o ktorom 
nás informovala mjr. Mgr. Ag-
nesa Kopernická,  hovorkyňa 
z Riaditeľstva hraničnej a cudzi-
neckej polície Sobrance ÚHCP P 
PZ.

V dňoch 23. mája - 10. júna 2021 
sme na Riaditeľstve hraničnej 
a cudzineckej polície v Sobran-

ciach zorganizovali charitatívnu 
zbierku, do ktorej sa zapojili nie-
len policajti z jednotlivých odde-
lení hraničnej kontroly v pôsob-
nosti riaditeľstva, ale aj občianski 
zamestnanci. 
Koordinátorkou akcie bola naša 
odborárka npráp. Ing. Mária Čur-
mová, ktorá má s organizovaním 
charitatívnych akcií dlhoročné 
skúsenosti. 
Podarilo sa nám vyzbierať 120 
vriec s oblečením, 30 krabíc s po-

travinami a drogériou, vybavenie 
do kuchyne (taniere, poháre, prí-
bory), posteľnú bielizeň, hračky, 

čistiace prostriedky, matrace, do-
konca aj dve funkčné automatic-
ké práčky. 
Dňa 11. júna 2021 sme všetky veci 
osobne odviezli a odovzdali pra-
covníkom neziskovej organizácie 
centra pre bezdomovcov OÁZA 
v Bernatovciach pri Košiciach 
a občianskemu združeniu Inšti-
tút Krista Veľkňaza v Žakovciach 
v okrese Kežmarok. 
Úprimne ďakujeme všetkým, 
ktorí sa do zbierky zapojili a po-
mohli tým, ktorí to najviac potre-
bujú.
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Charitatívna zbierka odborárov z hraníc
ODBORY V REGIÓNOCHJÚN  I  2021

VAŠE NÁMETY A TIPY NA REPORTÁŽE POSIELAJTE NA

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

1. Názov: ZO Revúca 10-21

2. Vznik: 01. 07. 1997

3. Aktuálny počet členov: 65

4. Predseda: 
    mjr. Mgr. Róbert Regenda

5. Zmysel odborov: Vidím v mož-

nosti vzájomnej komunikácie 
členov základnej organizácie s 
nadriadenými funkcionármi 
prostredníctvom volených zá-
stupcov základnej organizácie 
za účelom dosiahnutia konsen-
zuálnych riešení a k spokojnosti 
policajtov.

6. Prínos ZO: Zvýšenie vyjedná-
vacej sily OZP vo vzťahu k za-
mestnávateľovi. 

7. Aktivity ZO: V rámci ZO Re-
vúca  sa zameriavame najmä 
na oddychové aktivity na utu-
žovanie kolektívu odborárov 
a odreagovanie sa od pracovných 
povinností, organizujeme rôz-
ne športové podujatia, zájazdy 
a pod. 

8. Kontakt: 0961 673 700, 
     robert.regenda@minv.sk
1. Názov: ZO OZP 10-15 SOŠ PZ     

    Košice

2. Vznik: 1995

3. Aktuálny počet členov: 115

4. Predseda: 
    pplk. Mgr. Daniel Čukalovský

5. Zmysel odborov: Zmysel OZP 
je neustále načúvať hlasu člen-
skej základne, policajtom, za-
mestnancom rezortu vnútra, ich 
problémom možno i krivdám, 
ktoré vnímajú v tejto neľahkej 
dobe. Participovať pri hľadaní 
riešení a nápravy nedostatkov 
pri výkone nášho neľahkého po-
volania a poslania. 

6. Prínos ZO: Naším poslaním je 
budovať dôveru v spravodlivosť a 
spravodlivé napĺňanie pravidiel 
kariérneho rastu policajtov. Na-
ším prínosom je neustále budo-

vanie viery v spravodlivý sociálny 
systém, stabilné sociálne zabez-
pečenie v tejto neľahkej hektic-
kej dobe plnej zvratov. Lebo len 
tvrdá práca a viera v ľudí ktorí 
ukazujú svoje osobné nasadenie 
zveľadí členskú základňu, ktorej 
hlas  bude oporou pri ochrane 
policajtov, zamestnancov a vy-
jednávaní sociálnych istôt pre 

pracujúcich i dôchodcov.

7. Aktivity ZO: Venujeme sa všet-
kému na čo nás naši poslucháči 
a členovia ZO OZP upozornia 
a to  vždy s osobným nasade-
ním. Už sme sa venovali úpra-
vám tréningových priestorov 
našej telocvične kde sme z na-
šich zdrojov zakúpili materiál 
na výrobu náradia na cvičenie 
a i závesné posilňovacie systémy. 
Zo zdrojov ZO OZP sme pre po-
slucháčov zakúpili TV tuner na 
sledovanie športových podujatí. 
Podporujeme členov sociálnou 
a fi nančnou politikou a benefi t-
mi týkajúcimi sa aj zahraničnej 
oblasti, napr. výhodného ubyto-
vania v Chorvátsku.

8. Kontakt: 0903 385 471, 
     daniel.cukalovsky@minv.sk

Základné organizácie OZP v SR (3.)
Na stránkach POLÍCIE vám predstavujeme základné organizácie Odborového zväzu 
polície v Slovenskej republike v rámci pravidelnej rubriky.
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VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
Čiastka 22
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o stre-
leckej príprave príslušníkov Policajného 
zboru zaradených do I. výcvikovej skupiny

Čiastka 23
Nariadenie Prezídia Policajného zboru, kto-
rým sa mení a dopĺňa nariadenie Prezídia 
Policajného zboru č. 84/2019 o organizač-
nom poriadku Prezídia Policajného zboru

Čiastka 24
Rozkaz prezidenta Policajného zboru 
o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej 
jednotky Policajného zboru vyslanom na 

územie Rumunska

Čiastka 25
Rozkaz prezidenta Policajného zboru 
o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej 
jednotky Policajného zboru vyslanom na 
územie Albánskej republiky

Čiastka 26
Rozkaz prezidenta Policajného zboru 
o previerkach telesnej zdatnosti príslušní-
kov Policajného zboru

Čiastka 27
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zru-

šení rozkazu prezidenta Policajného zboru 
č. 26/2021 o previerkach telesnej zdatnosti 
príslušníkov Policajného zboru

Čiastka 28
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o 
streleckej príprave a previerkových streľ-
bách príslušníkov Policajného zboru úradu 
medzinárodnej policajnej spolupráce Prezí-
dia Policajného zboru

Čiastka 29
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o zru-
šení rozkazu prezidenta Policajného zboru  
č. 91/2020 o transparentnosti a nestran-

nosti pri výberovom konaní

Čiastka 30
Rozkaz prezidenta Policajného zboru 
o streleckej príprave príslušníkov Policaj-
ného zboru zaradených do I. výcvikovej 
skupiny

Čiastka 31
Rozkaz prezidenta Policajného zboru 
o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej 
jednotky Policajného zboru vyslanom na 
územie Rumunska
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