
Chirurg a odborár Milan Petro otvorene: 
Takto bojujeme proti koronavírusu
Niet pochýb, že príchod nové-
ho ochorenia zamestnal prís-
lušníkov Policajného zboru do 
takej mieri, ako nič a ktokoľvek 
predtým. Situácia v uliciach  
a na hraniciach je vyčerpávajú-
ca. Medzi členmi Odborového 
zväzu polície v Slovenskej repub-
like nájdeme aj zástupcov iného  
povolania. Zdravotníkov.

Predseda „najčerstvejšej“ základ-
nej organizácie pri Univerzitnej 
nemocnici - Nemocnici sv. Mi-
chala, ktorá za prvé mesiace svojej 
existencie už presiahla viac ako 
sto členov, Milan Petro, priblížil v 
rozhovore pre redakciu POLÍCIE 
kritické chvíle, ktorými si on a jeho 
kolegovia doposiaľ prechádzajú. V 
odpovediach nájdu čitatelia zá-
sadné a kľúčové informácie, ktoré 
majú v súčasnosti hodnotu zlata.

Ako zmenila pandémia pôsobe-
nie nemocnice ako celku a aký 
mala dopad priamo na Vaše od-

delenie a kolegov? Zmenilo sa 
niečo aj na Vašich životných ná-
zoroch, postojoch? 
V marci 2020, keď to celé zača-
lo, sa v priebehu niekoľkých dní 
postupne obmedzilo fungovanie 
nemocníc na Slovensku. Predchá-
dzal tomu najprv zákaz návštev 
na lôžkových oddeleniach, v krát-
kom čase zastavenie plánovaných 
operácií a iných plánovaných úko-
nov, s obmedzením našej činnosti 
na vykonávanie akútnej a urgent-
nej starostlivosti a prípravou na 
príchod pacientov, vtedy pre nás 
ešte neznámym ochorením Co-
vid-19.
Začali sme zbierať informácie, 
najmä zo zahraničnej literatúry  
a zdrojov, a snažili sa pripraviť na 
to, čo nás bude čakať. Tým, že sme 
sa pohybovali v prostredí, kde rizi-
ko infekcie bolo vyššie boli iste aj 

obavy o to, že ,,prinesieme infekciu 
domov“ a ohrozíme svojich blíz-
kych. Pravidelne sme sa testovali 
a aj pri malom podozrení na in-
fekciu bolo testovanie ihneď spo-
jené s okamžitou izoláciou až do 
výsledku vyšetrenia.
Priamo nášho oddelenia sa to dot-
klo tak, že sa zastavil už spomína-
ný plánovaný operačný program 
a realizovali sa len nevyhnutné 
hospitalizácie a operácie. Taktiež 
sa na ambulancii znížila návštev-
nosť a obmedzila len na prípady, 
ktoré nezniesli odklad. 
Čo sa týka mňa, zásadne ma to  
v názoroch a postojoch nezmeni-
lo, skôr naopak utvrdilo v tom, že 
treba pristupovať ku chorobám 
s rešpektom a že či sa to nieko-
mu páči, alebo nie, príroda stále 
ovplyvňuje nás a nie my ju.

Kedy ste zažili najhoršie obdobie 
týkajúce sa prudkého nárastu 
pacientov?
Na prelome rokov a v nasledujú-
cich týždňoch. Vtedy prakticky 
denne pribúdali pacienti, ktorí po-
trebovali hospitalizáciu a staros- 
tlivosť v nemocnici, pričom dĺžka 
pobytu v nemocnici za priazni-
vého vývoja zdravotného stavu 
bola približne 14 dní, v niekto-
rých prípadoch niekoľko týždňov  
a žiaľ boli prípady, ktoré sa skon-
čili smutne. Od marca postupne 
dochádzalo k znižovaniu počtu 
hospitalizovaných pacientov.

Podieľali ste sa aj na iných čin-
nostiach, ktoré nesúviseli pria-
mo s Vašim oddelením, no vzni-
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Policajný zbor čakajú v niekto-
rých oblastiach zásadné zmeny. 
Novelizácia zákona č. 171/1993 
Z. z. o Policajnom zbore je už na 
stole v medzirezortnom pripo-
mienkovom konaní. Predkla-
dateľom návrhu je Ministerstvo 
vnútra SR. To, že sa niektoré 
súčasti polície idú prebudovať 
na novo si všimli aj médiá, kto-
ré o niektorých navrhovaných 
zmenách aktívne informovali. 
Čo čaká Policajný zbor ak zá-
kon bude napokon schválený? 

Odborový zväz polície v Sloven-
skej republike návrh zákona ak-
tívne pripomienkoval a zasadzo-
val sa o široké spektrum zmien  
v prospech príslušníkov PZ. Pre-
hľad (ne)schválených pripomie-
nok sme vám už na stránkach 
POLÍCIE priniesli. Priebežne  
o ňom boli informovaní aj členovia 
odborov. Aj keď niektoré zásadné 
odborárske pripomienky neboli 
zapracované, ponechajme emócie 
bokom a pozrime sa v prehľade, čo 
všetko novelizácia zákona so se-
bou pravdepodobne aj právoplat-
ne už čoskoro prinesie.
» Zákon zruší povinnosť nosenia 
menovky na rovnašate. O zruše-
nie zákonnej povinnosti nosenia 
menoviek sa OZP v SR snaží už 
dlhodobo. Tlak sa stupňoval naj-
mä v čase, keď sa policajti stávali 
dennodeným terčom internetovej 
šikany zo strany niektorých obča-
nov, ktorí za každú cenu hľadali 

vinníkov mimoriadnych opatrení, 
s ktorými nesúhlasili. „V mnohých 
prípadoch pri výkone služobných 
zákrokov dochádza k osočovaniu, 
vyhrážaniu sa zakročujúcim poli-
cajtom a ich rodinným príslušní-
kom, ako aj k zaznamenávaniu si 
osobných údajov policajtov," argu-
mentuje materiál z dielne vnútra. 
Na identifikáciu policajta zostane 
naďalej jeho služobné, jedinečné 
číslo.
» V súvislosti so šikanou je bez 
pochyby úspechom OZP v SR kto-
rému sa podarila presadiť aj 
tá časť novely, ktorá 
hovorí o urážke ve-
rejného činiteľa 
pre výkon jeho 
právomoci. 
Za takéto 
konania by 
mala byť 
pokuta až 
do výšky 
500 eur. 
U d e l e n i e 
pokuty by 
a u t o m a t i c -
ky znamenalo 
jej postavenie ako 
priestupcu, čo so sebou 
prináša isté zákonné následky. 
Zdá sa, že časy, kedy sa policajti 
nečinne prizerali ako ich vulgárny 
občan nakrúca na telefón a toto 
video naživo vysiela pre svojich 
obdivovateľov, sa končia.
• Zmeny zasiahnu organizáciu 
Policajného zboru, čo má pria-

my súvis s prebiehajúcou, ale aj 
pripravovanou reorganizáciou. 
Útvary by mali byť podľa návrhu 
delené na Prezídium PZ, útvary 
s pôsobnosťou pre celé územie 
Slovenskej republiky a útvary  
s miestnou pôsobnosťou. Krimi-
nalistický a expertízny ústav Po-
licajného zboru si zachová svoju 
samostatnosť.
» Osobitnou kapitolou sa stanú 
rozšírené právomoci policajtov. 
Zaistenie osoby v zmysle § 19 ods. 
1 písm. b) bude možné nielen pri 

pristihnutí osoby pri pácha-
ní priestupku, ale aj 

pri páchaní iného 
správneho de-

liktu. Policajt 
bude opráv-
nený zais-
tiť nielen 
osobu pri-
s t i h n u t ú 
pri trest-
nom čine, 

ale aj takú, 
ktorá bola 

na mieste činu 
bezprostredne po 

jeho spáchaní alebo 
bola zastihnutá na úteku.  

O zaistení policajt spíše len úradný 
záznam, ďalšia prípadná adminis-
tratívna záťaž nebude požadova-
ná.
» Novela myslí aj na modernizáciu 
a dostupnosť techniky pre masy. 
Príslušníci PZ budú mať po no-

vom oprávnenie vydať zákaz letu 
pilotom tzv. dronov nad určeným 
objektom. Uvedený návrh bude  
v praxi využiteľný všade tam, kde 
by mohlo použitie dronov ohro-
ziť bezpečnosť a zdravie obyva-
teľstva, prípadne by mohlo dôjsť  
k nepovolanému zaznamenáva-
niu objektov v špeciálnom režime.
» S bezpečnosťou občanov súvisí 
aj rozšírenie právomocí uzatvoriť 
verejne prístupné miesta, ak hrozí 
hromadné porušenie verejného 
poriadku. Pre príklady využiteľ-
nosti tohto bodu v praxi nemusí-
me chodiť ďaleko do minulosti.
• Policajti budú oprávnení otvoriť 
byt aj v prípade, ak budú mať po-
dozrenie, že sa vnútri nachádza tý-
rané zviera. Ide o pozitívny prínos, 
ktorý bol často zo strany verejnos-
ti smerom k polícii vyčítaný, avšak 
bez znalosti, že vtedajší zákon širo-
ké manévre neponúkal.
» Verejnosť určite privíta navrho-
vanú právomoc policajtov prelo-
miť bankové a telekomunikačné 
tajomstvo v čoraz viac rozšírených 
špecifických druhov podvodu odo-
hrávajúcich sa vo svete interne-
tu. Konkrétne, pôjde o právomoc 
s dosahom na priestupky proti 
majetku. Identifikácia páchateľov 
tohto druhu činnosti bola často 
sťažená práve pre zákonné limi-
ty. Ich odstránenie značne uľahčí 
prácu pri vyšetrovaní páchateľov, 
ktorí sa často za pomyselnú inter-
netovú anonymitu schovávali.

» Policajti by mohli mať tiež právo 
vyžadovať vyšetrenie na zistenie 
požitia alkoholu orientačnou dy-
chovou skúškou alebo inej návy-
kovej látky, ak je to nevyhnutné. 
"Dôvodom je najmä skutočnosť, že 
schopnosť osoby, s ktorou policajt 
vykonáva úkony súvisiace s objas-
ňovaním protiprávneho konania, 
napríklad výsluch, konfrontácia, 
rekonštrukcia, môže byť požitím 
alkoholických nápojov alebo iných 
návykových látok ovplyvnená," 
zdôvodnil rezort.
» Putá by sa po novom mohli po-
užívať aj na spútanie osoby, ktorá 
má byť na základe rozhodnutia 
lekára umiestnená v zdravotníc-
kom zariadení a kladie aktívny 
odpor, napáda iné osoby, alebo 
ohrozuje svoj život, zdravie alebo 
poškodzuje majetok.
• Zákon reaguje aj na nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady 
Európskej únie o zriadení, pre-
vádzke a využívaní Schengenské-
ho informačného systému (SIS) 
v oblasti policajnej spolupráce  
a justičnej spolupráce v trestných 
veciach. Podľa nariadenia bude 
možné monitorovať nielen do-
pravné prostriedky, ale aj iné veci 
(zbrane, doklady, platobné karty).
» Zmeny by sa mali dotknúť tiež 
určených priestorov na „pobyt“ 
pre predvedené osoby, čo môžeme 
považovať za reflexiu na dlhodobú 
kritiku zo strany verejnej ochran-
kyne práv.

Novela zákona o PZ je bližšie k schváleniu: 
Skončí sa vďaka nej šikana policajtov?
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kli ako nutnosť kvôli pandémii?
Personál z jednotlivých oddelení 
bol vyčlenený na novovzniknuté 
tzv. Covid-oddelenie s 24 hodino-
vou starostlivosťou o pacientov, 
ktorí museli byť izolovaní od pa-
cientov, ktorí nemali Covid-19. Zá-
roveň sa preorganizovalo pôvodné 
OAIM (Oddelenie anestézie a in-
tenzívnej medicíny) na režimové 
pracovisko, kde boli hospitalizova-
ní pacienti s vážnym priebehom  
a častokrát vyžadovali UPV (ume-
lú pľúcnu ventiláciu). Iný personál 
bol súčasne vyčlenený na realizá-
ciu testovania, či už priamo v našej 
nemocnici, alebo na jednotlivých 
útvaroch a úradoch. Neskôr s prí-
chodom očkovania bol vyčlenený 
personál na realizáciu očkovania. 
Aj touto cestou by som sa chcel po-
ďakovať všetkým, ktorí sa podieľali 
na uvedených činnostiach.

Bol príchod a rozsah pandémie 
pre Vás ako lekára prekvapením, 
alebo naopak to bolo niečo, čo 
Vás nezaskočilo, lebo sa niečo po-
dobné dalo v horizonte pár rokov 
očakávať? 
Keď sme v decembri 2019 sledo-
vali správy z Číny, videli sme ako 
postavili za pár dní nemocnicu  
s 1000 lôžkami, tušili sme, že sa 
niečo podobné môže stať aj v na-
šich končinách, ale som presved-
čený, že v tom čase si to pripustil 
len málokto. Koncom januára a vo 
februári 2020 informácie z neďale-
kého Talianska naznačovali reálny 
výskyt ochorenia aj na našom úze-
mí v krátkom čase, čo sa aj v mar-
ci 2020 potvrdilo. Myslím si, že to 
zaskočilo mnohých, najmä to bola 
konfrontácia s novými skutočnos-
ťami, ktoré sme museli na jednej 
strane akceptovať, ale zároveň  
s nimi bojovať.

Aké dopady mala pandémia na 
Vaše zamestnanie z pohľadu 
ochrany zamestnancov zo strany 
zamestnávateľa? Došlo k niečo-
mu, čo Vás presvedčilo o nutnosti 
založiť ZO (základná organizácia 
OZP v SR)? 
V súvislosti s pandémiou neboli 
žiadne priame dôvody na založenie 
základnej organizácie. Fungova-
li sme v núdzovom stave, čo bola 
nová situácia pre všetkých a každý 
to vnímal rôzne, ale priamy dôvod 
s pandémiou tu nebol.

Nadväzujem na predošlú otázku 
- čo od založenia samostatnej ZO 
očakávate a s akým ohlasom ste 
sa v tejto súvislosti stretli za po-
sledné mesiace? 
Očakávam vybudovanie korekt-
ných vzťahov so vzájomným reš-
pektom medzi nami a zamestná-
vateľom, byť sprostredkovateľom 
požiadaviek zamestnancov na 
zamestnávateľa, ale aj naopak, za-
mestnávateľa na zamestnancov 
s cieľom vytvoriť čo najlepšie pra-
covné prostredie.  Stretli sme sa  
s pozitívnym ohlasom, zároveň aj 
očakávaniami a uvedomením si 
zodpovednosti za ďalšie naše kro-
ky. Samozrejme, že sme sa stretli 
aj s rezervovaným a skeptickým 
postojom, ale to sa dalo taktiež 
očakávať.

Ako vnímate ako lekár obrovskú 
masu konšpirácií ohľadom pan-
démie? Mám na mysli predovšet-
kým témy očkovania, ale aj tie, 
podľa ktorých sú lekári podpla-
tení a podieľajú sa na „genocíde 
národa“... 
Treba rešpektovať názory viace-
rých strán. Nikdy nebude názo-
rová zhoda všetkých a vždy bude 
aj opačný názor. V súčasnosti sa 
rôzne informácie šíria rôznym spô-
sobom, ale najmä rýchlym a ano-
nymným a to je základ pre vznik 
rôznych „teórií“. V histórii, vždy keď 
sa objavilo niečo nové, stretlo sa to 
aj s odmietaním. Treba dať čas, nie-
ktorí ľudia jednoducho časom pre-
hodnotia svoj názor a zariadia sa 
podľa neho. Názor, že lekári sú pod-
platení a podieľajú sa na „genocíde 
národa“ je mimo môjho chápania.

Kde nastalo podľa Vás zlyhanie, 
že masy ľudí veria konšpiráciám 
týkajúcich sa zdravia, keď nao-
zaj ide o ľudské životy? Ako sa dá 
proti nim bojovať? 
Niektorí idú proti autoritám z prin-
cípu, iní z presvedčenia. Vypočuť, 
rešpektovať názor je potrebné, ale 
zákonite s ním nemusíme súhlasiť. 
Zlyhanie je možno v tom množstve 
informácií, ktorými sme zahltení  
a vyselektovať ich je naozaj ťažké. 
Mnohí potrebujú počuť jasné sta-
novisko. Vyznať sa v odborných 
veciach v akejkoľvek oblasti, medi-
cínu nevynímajúc, nie je jednodu-
ché. Som presvedčený, že mnohí 
potrebujú čas, skúsenosť a potom 
prehodnotia svoje postoje. Treba 
trpezlivo a pravdivo informovať  
a čas ukáže, koho názor prevládne.

Stretli ste sa s prípadom, kedy 
Vašu prácu skomplikoval pa-
cient, ktorý odmietal mimoriad-
ne opatrenia? A naopak, podari-
lo sa Vám presvedčiť kohokoľvek  
o účinnosti vakcín? 
Osobne som sa s takým pacientom 
nestretol, skôr naopak, mnohí sa 
ešte pýtali, čo môžu urobiť, aby ne-
ochoreli, resp. keď už boli chorí tak 
sa dožadovali informácií o dostup-
nej liečbe. Nepresvedčoval som 
nikoho, ale keď sa ma ktokoľvek 
opýtal na môj názor, tak som mu 
ho povedal.

S akými názormi u príslušníkov 
PZ sa stretávate na pracovisku?
Primárne sa nerozprávame na 
túto tému. Mnoho príslušníkov 
PZ ktorých poznám je zaočkova-
ných, samozrejme poznám aj ta-
kých, ktorí zaočkovaní nie sú.

Odporúčate očkovanie? Je bez-
pečná aj AstraZeneca? Majú si 
ľudia vyberať vakcíny, alebo vy-
užiť každú možnosť bez rozdielu 
„značky“. 
Očkovanie vo všeobecnosti patrí 
medzi najvýznamnejšie preven-
tívne opatrenia, ktoré ochránilo  
a chráni milióny ľudí pred infekč-
nými chorobami. Treba povedať, že 
aj v súčasnosti sa niektoré infekč-
né ochorenia veľmi ťažko liečia, 
majú vysokú infekčnosť a úmrt-
nosť a predchádzať im očkovaním 
je cesta ako tomu predchádzať, ale-
bo zmierniť následky. 
Všetky vakcíny schválené autori-
tou Európskou agentúrou pre lieky 
(EMA - European medicines agen-
cy) sú bezpečné. Čo sa týka výberu 
je ťažšie odpovedať, to by som pre-

nechal na iných. Myslím si ale, že 
časom budeme vedieť viac, komu  
a akú vakcínu podať, resp. nepodať 
a podľa toho sa rozhodovať.

Prečo sú vakcíny bezpečné? Pre-
čo občania majú veriť chemic-
kým látkam vstrekovaným do 
vlastného tela? Mnohí tvrdia, že 
je podozrivé, ako rýchlo ich firmy 
vyvinuli... 
Som presvedčený, že doteraz sa 
vo všeobecnosti laická verejnosť 
nezaujímala koľko a ako sa vyví-
jal liek, zdravotná pomôcka, prí-
stroj, vakcína… Treba si uvedomiť, 
že takýto vývoj nie je jednoduchý, 
robia to veľké firmy, ktoré majú na 
to materiálny a najmä ľudský po-
tenciál. V minulom roku sa vývoj 
vakcíny stal absolútnou prioritou, 
sústredilo sa naň veľké množstvo 
energie, maximalizoval sa počet 

vedcov a expertov, ktorí na vývoji 
vakcíny pracovali. Optimalizovali 
sa procesy, ale nie na úkor bezpeč-
nosti. 
Technológia mRNA je síce nová, ale 
nie neznáma, je využitá na prípra-
vu nielen vakcín proti vírusom, ale 
aj proti niektorým typom zhub-
ných nádorov. Nesie informáciu - 
návod, pomocou ktorého si ľudský 
organizmus vytvorí časť vírusu, 
tzv. spike proteínu a ten aktivuje 
tvorbu protilátok.  Vektorové vak-
cíny obsahujú konkrétny gén víru-
su, ktorý je uložený v adenovíruse 
a ten využije na prienik do bunky 
a tvorbu spike proteínu. Vzniknuté 
protilátky pomocou vakcín v bu-
dúcnosti chránia organizmus.

V súčasnosti prichádzajú nové 
opatrenia zasahujúce do cestova-
nia, veľa sa hovorí o novom delta 
víruse. Čo predpovedáte na naj-
bližšie mesiace? 
Treba sledovať situáciu vo svete 
a v okolitých krajinách a aj po už 
určitých skúsenostiach predvídať 
možný scenár vývoja. Určite treba 
rátať aj s tým, že budú opäť pribú-
dať pacienti, presnejšie si ale netrú-
fam odhadnúť.

Kedy sa svet vráti do absolútne-
ho normálu? Čo nám hrozí, ak za-
očkovanosť uviazne hlboko pod 
50 percentami? 
Na prvú otázku Vám presne odpo-
vedať neviem, rád by som to vedel 
aj ja.  K druhej otázke taktiež ťažko 
odpovedať. Momentálne sa ho-
vorí aj o prípadnom preočkovaní 
ďalšou dávkou už zaočkovaných, 
čiže budú ľudia ktorí sú zaočkova-
ní, nezaočkovaní, ktorí prekonali 
ochorenie. Ak berieme do úvahy, 
že očkovanie je prevenciou pred 
vážnym priebehom ochorenia, tak 
sa musíme pripraviť na rôzne sce-
náre.

Aká je aktuálna situácia v ne-
mocnici? Je dostatok personálu 
alebo je naopak málo mladých 
doktorov?
Aktuálne nemám informácie  
o akútnom nedostatku personá-
lu v našej nemocnici, i keď došlo  
k odchodu niekoľkých pracovní-
kov z jedného oddelenia, ale je to  
v štádiu riešenia. 
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Chirurg a odborár Milan Petro otvorene: 
Takto bojujeme proti koronavírusu

Aj Univerzitnú nemocnicu-Nemocnicu sv. Michala v Bratislave  zasiahlo ochorenie Covid-19. 
Foto: archív

Začiatkom augusta nás náhle opustil vo veku nedožitých 48 rokov npráp. Branislav Sukenik, služobne zaradený ako refe-
rent stálej služby Obvodného oddelenia Policajného zboru Bratislava Dúbravka Okresného riaditeľstva Policajného zboru 
v Bratislave IV, kde odslúžil 27 rokov. Bol dlhoročným členom základnej organizácie Odborového zväzu polície v Slovenskej 
republike pri štvrtom bratislavskom okrese. Vedenie OZP v SR touto cestou vyjadruje úprimnú sústrasť rodine, priateľom  
a kolegom.

Česť jeho pamiatke.

ODPOČÍVAJ V POKOJI, BRAŇO



Budú sa musieť policajti povinne očkovať?
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Príde po povinnom testovaní policajtov aj na povinné očkovanie? Foto: MV SR

Zhoršujúca sa situácia vo sve-
te, pribúdajúci počet nových 
prípadov doma, príklady no-
vých nariadení a povinností 
zo zahraničia. To je len zlomok 
faktorov, ktoré v posledných 
týždňoch otvorili novú kapi-
tolu v boji proti koronavírusu. 
Čoraz častejšie sa začínajú ozý-
vať hlasy o povinnom očkovaní 
zamestnancov z určitých od-
vetví, policajtov nevynímajúc. 
Zisťovali sme, či sa príslušníci 
Policajného zboru budú musieť 
všetci do radu povinne očkovať. 

Téma povinného očkovania pri-
pomína horúci zemiak alebo gej-
zír. Jednak si ju medzi sebou pre-
hadzujú rôzni predstavitelia štátu, 
na druhej strane sa zvykne raz 
za čas objaviť, no vzápätí zmizne 
pod pomyselným zemským po-
vrchom. Nebolo tomu tak dávno, 
keď sme si koncom júla mohli 
vypočuť z úst ministra zdravot-
níctva Vladimíra Lengvarského 
slová, ktoré povinnosť vakcinácie 
zmietli zo stola.
„Bohužiaľ, to nie je otázka, ktorá 
by sa riešila v rámci koalície. Ale 
ak bude na stole a zadefinujeme 
si skupiny zamestnancov v rámci 
zdravotníctva, sociálnych služieb 
alebo policajného zboru, ktorých 
by sa to malo týkať, budem súhla-
siť s tým, aby tam boli začlenení aj 
učitelia a zamestnanci škôl. Bohu-
žiaľ, momentálne táto otázka nie 
je na stole,“ povedal v krátkej mi-
nulosti minister. 

Príklady zo zahraničia
Prešlo pár dní, keď sa na stôl dostal 
výrazne odlišný scenár. Prispelo  
k tomu hlavne povinné očkova-
nie z viacerých krajín. Napríklad 
Veľká Británia, Taliansko, Maďar-
sko, Lotyšsko a Rusko zavádza ta-
kúto povinnosť pre vybranú časť 
obyvateľstva, podľa profesií, ktoré 
predstavujú z hľadiska dopadu 
koronavírusu najzraniteľnejšie 
miesta. Áno, Rusko je na čele štá-
tov s prísnymi pravidlami, aj keď 
mnohí šíritelia dezinformácií ho 
stavajú nepochopiteľne do úplne 
opačnej pozície.
Samostatnou témou je povinnosť 
očkovania pre zamestnancov naj-
väčších firemných gigantov sveta, 
ako napríklad Google či Facebook. 
Pri tejto téme môžeme hovoriť aj  
o vakcináciách, ktorých povinnosť 
existuje roky rokúce. „Od klientov 
v domovoch sociálnych služieb sa 
vyžaduje očkovanie proti chrípke, 
ani ja by som nemohol pracovať 
na zahraničných misiách, keby 
som nebol zaočkovaný proti žltej 
zimnici,“ povedal profesor a infek-
tológ Vladimír Krčméry. 
Je nespochybniteľnou pravdou, 
že do niektorých krajín sveta sa 
nedostanete bez vakcinácie pro-
ti špecifickým ochoreniam - a to 
bez ohľadu či tu je alebo nie je Co-
vid-19.
Za zavedením povinnej vakciná-
cie pre určité skupiny občanov 
môže byť aj nelichotivá štatistika, 
podľa ktorej je Slovenská repub-
lika jedným z najmenej preočko-

vaných krajín v rámci Európskej 
únie. Niektoré krajiny začínajú 
sprísňovať mimoriadne opat-
renia. Do Austrálie či Spojených 
štátov amerických sa stále tak 
ľahko nedostanete. Regionálne 
lockdowny s prísnym zákazom 
vychádzania nie sú výnimkou. Za 
to výnimkou z kategórie svetlých 
je susedné Maďarsko s takmer 
nulovými pravidlami. Maďari si 
však za svoje šťastie môžu sami, 
keď už dávno prekročili hranicu 
50 % zaočkovanej populácie.

Čo na to prezident
Podľa informácií z policajného 
prezídia je zaočkovaná polovica 
príslušníkov a príslušničiek Po-
licajného zboru, čo zhruba odzr-
kadluje nálady v celej spoločnosti. 
Prezident Policajného zboru Pe-
ter Kovařík má na túto mimo-
riadne citlivú tému jednoznačný 
názor.
„Od začiatku vnímam očkova-
nie ako jedinú cestu, ktorá nám  
v súčasnosti môže najviac po-
môcť. Sám som toho najlepším 
príkladom. Mal som to šťastie, že 
som sa dal zaočkovať medzi prvý-
mi, keď možno ešte mnohí neboli 
rozhodnutí. Už ako zaočkovaný 
som prišiel do kontaktu s pozitív-
nou osobou, ktorá mala ťažší prie-
beh ochorenia. Dal som sa preto 
otestovať a pozitívny výsledok 
PCR testu a 14 dňová karanténa 
boli mojou jedinou reálnou skúse-
nosťou s vírusom. Preto som rád, 
že som s očkovaním neváhal. Kaž-
dý sa môže rozhodnúť dobrovoľ-
ne, no z vlastnej skúsenosti viem, 
že by som svoje zdravie a zdravie 
mojich blízkych nevystavil riziku. 
Mimochodom test mojej zaočko-
vanej dcéry skončil ako negatívny. 
Očkovanie považujem za správne 
a zodpovedné rozhodnutie,“ pove-
dal policajný prezident pre redak-
ciu POLÍCIE.
Nevyhli sme sa ani otvorenej  
a priamej otázke: Ak by podobný 
návrh na vláde prešiel, ako by ste 
pristupovali k príslušníkom, ktorí 
by napriek povinnosti povinné oč-

kovanie odmietali? „Ja rešpektu-
jem platné normy a podľa nich sa 
aj budem riadiť,“ uzavrel Kovařík.

Stanovisko odborov
„Odborový zväz polície v Sloven-
skej republike (OZP v SR) pozor-
ne sleduje situáciu v spojitosti 
s úvahami súvisiacimi s témou 
povinného očkovania proti ocho-
reniu COVID-19 a uvedomujeme 
si citlivosť tejto celospoločenskej 
témy. Vo všeobecnosti zastávame 
názor, že toto očkovanie by malo 

byť dobrovoľné. Diskusia na tému 
zavedenia prípadného povinného 
zaočkovania, tak pre všetkých, 
ako aj len pre vybrané skupiny, 
prináša veľkú rôznorodosť názo-
rov aj medzi našimi členmi. Pre-
to je OZP v SR presvedčený, že je 
potrebné k tejto téme viesť širokú 
konštruktívnu, racionálnu, prag-
matickú diskusiu s kompetentný-
mi zamestnancami služobného 
úradu, ako aj vlastnými odbor-
níkmi z odboru zdravotníctva, či 
samotnými lekármi. 
OZP v SR bude určite k tejto téme 
viesť takúto diskusiu aj naprieč 
svojimi štruktúrami. Sme si vedo-
mí, že pri tejto citlivej téme, ktorá 
polarizuje celú spoločnosť (bez 
ohľadu na zamestnanie), budú 
tieto diskusie veľmi náročné.  
K téme povinného očkovania 
kritickej infraštruktúry však bu-
deme môcť zaujať relevantné 
stanovisko až keď bude jasné, či 
bude takáto povinnosť očkova-
nia príslušníkov PZ zavedená, aké 
budú ďalšie možnosti, podmienky 
vyplývajúce z takejto prípadnej 
povinnosti, aké závery vyplynú  
z rokovaní, diskusií a to či už vnút-
roodborových, odborných alebo 
so služobným úradom,“ povedal 
predseda OZP v SR Pavol Paračka.

Kedy?
Najčastejšie opakujúcou sa otáz-
kou je práve jedno slovíčko: Kedy? 
Kedy by sa malo začať s prípad-
ným povinným očkovaním poli-
cajtov? Odpoveď v čase uzávierky 

tohto čísla POLÍCIE nebola zrejmá 
ani najpovolanejším. Na rozdiel od 
minulých, ihneď zavrhnutých plá-
noch sa síce tentoraz horúca téma 
dostala do oficiálnych rokovaní 
vlády, avšak bez konkrétneho vý-
sledku.
„Očkovanie chráni pred ťažkým 
priebehom ochorenia COVID-19 
- uvedená problematika je ak-
tuálne predmetom odborných 
debát o možnostiach povinného 
očkovania pre určité skupiny ľudí 
– napríklad pracovníkov kritickej 

infraštruktúry a iných. V nadväz-
nosti na závery odbornej diskusie 
budeme komplexne informovať,“ 
povedala nám Zuzana Eliášová, 
hovorkyňa ministerstva zdravot-
níctva.
Nemôžeme zabudnúť ani na po-
litickú senzitívnosť celej témy. 
Ani v rámci koaličných strán ne-
panuje zhoda. Bol to práve jeden 
z koaličných partnerov, ktorý sa  
v minulosti voči politike povinné-
ho očkovania ohradil. 
Zdá sa, že táto téma bude naďalej 
visieť vo vzduchu a jej ďalší osud 
bude závisieť od vývoja pandémie. 
To, akým smerom sa bude uberať, 
majú vo svojich rukách všetci ob-
čania Slovenskej republiky. Nate-
raz nám zostáva len jedna menšia 
povinnosť: nenechať sa zmiasť 
dezinformáciami, počúvať odbor-
níkov a radiť sa s tými, ktorí sa  
o naše zdravia starajú od nepamä-
ti: so všeobecnými lekármi.

Anketa na záver
Opýtali sme sa niektorých z vás, 
čo si o povinnej vakcinácii proti 
koronavírusu myslia.

Policajt 1: „Nechal som sa zaočko-
vať z dôvodu cestovania. Výrazne 
mi to uľahčilo cestu na letnú do-
volenku. Nemal som z vakcíny 
obavy. Nemyslím si, že by mala byť 
povinnou. Cítim sa bezpečne, to, 
ako k tomu pristupujú odporco-
via ide na ich vlastné riziko.“

Policajt 2: „Nechal som sa zaoč-

kovať medzi prvými, pretože som 
slúžil na hraniciach, kde sme 
prichádzali do styku s rôznymi 
osobami z Európy. Ak je niečo na 
silu, tak vždy to pôjde ťažko. Mali 
by sme podľa mňa s povinnosťou 
ešte počkať. Viem o kolegoch, kto-
rí už teraz tvrdia, že by sa nedali 
nikdy.“

Policajt 3: „Prekonal som toto 
ochorenie, našťastie s ľahkým 
priebehom. Po pozitívnom výsled-
ku som mal značné obavy, najmä 
o moju rodinu. Zatiaľ sa na mňa 
vzťahuje 180 dňová lehota, kedy 
by som mal mať stále silné proti-
látky. Potom sa určite dám zaoč-
kovať. Strach a vlastná skúsenosť 
ma presvedčili.“

Policajt 4: „Síce som zaočkovaný, 
ale neviem si predstaviť, na zákla-
de čoho by ostatní kolegovia mali 
túto možnosť dostať ako povin-
nosť. Veľa z nich je proti a svoj ná-
zor sa nechystajú zmeniť.“

Policajt 5: „Dám sa očkovať, ale 
chcem ešte chvíľu počkať, taký 
rok. Obavy majú aj ostatní kole-
govia. Niektorí mali po očkovaní 
trombózy. Ďalší hovoria, že skon-
čia, ak by sa museli dať povinne 
očkovať. Nepáči sa im hlavne to, 
že svojim podpisom za prípadné 
následky preberajú zodpoved-
nosť. Majú rodiny, deti, hypotéky… 
Myslím si, že povinné očkovanie je 
nezrealizovateľné.“

Policajt 6: „Odmietam sa zaočko-
vať. Nemám dôveru v účinnosť 
vakcín. V zahraničí sa objavilo nie-
koľko úmrtí kvôli krvným zraze-
ninám. Nedôverujem látke, ktorá 
bola vyvinutá za tak krátky čas.“

Policajt 7: „Nesúhlasím s povin-
ným očkovaním. Nepovažujem 
to za niečo, čo by bolo možné od 
nás požadovať zo strany zamest-
návateľa. Ak to predsa len bude 
povinné, budem sa aktívne brániť 
a obrátim sa aj na odbory.“

Anketa pre všetkých
Krátko po začiatku distribú-
cie tohto čísla POLÍCIE bude  
v uzavretej skupine Odborové-
ho zväzu polície v Slovenskej 
republike zverejnená anketa 
ohľadom povinnej vakcinácie. 
Jej výsledky budú zverejnené  
v ďalšom čísle odborárskych no-
vín. Všetky podrobnosti hľadajte  
na www.facebook.com/ozpvsr 
- na stránke nájdete preklik do 
uzavretej skupiny pre členov od-
borov.



Na políciu sa v súvislosti s protestami 
v Bratislave valila kritika
Letnú pohodu v centre hlavné-
ho mesta narušila séria protes-
tov. Najväčšiu pozornosť médií 
pritiahol prvý z nich z konca 
júla, kedy účastníci verejného 
zhromaždenia blokovali niekoľ-
ko hodín hlavný ťah pri Prezi-
dentskom paláci. Ako to už býva 
zvykom, najväčšiu kritiku zožali 
tí, ktorí sa starali o jeho pokojný 
priebeh - policajti.

Niekoľko stoviek účastníkov sa 
zyšlo 29. júla pri hlavnom sídle 
prezidentky Zuzany Čaputovej, 
aby svojou účasťou vyjadrili ne-
spokojnosť s mnohými témami, 
vrátanie očkovania či mimoriad-
nych opatrení obmedzujúcich 
život nezaočkovaných osôb. De-
monštranti stáli niekoľko hodín 
na ceste, situáciu skomplikoval 
vzpriečený autobus, ktorého šo-
fér sa chcel na konci neďalekého 
podjazdu otočiť, no napokon to 
vzdal a odišiel preč. Autobus zo-
stal na mieste cez štyri hlavné 
pruhy. Zablokovaná doprava si 
vyslúžila najväčšiu kritiku z ra-
dov verejnosti, ale aj niekoľkých 
oficiálnych predstaviteľov štátnej 
moci.
„Neupieram nikomu vyjadriť 
svoj názor, verím však, že štátna 
polícia sa na prípadné ďalšie pro-
testy pripraví lepšie, a prejavenie 
názoru demonštrantov už ne-
bude spojené s paralýzou mesta. 
Navyše, blokovanie dopravy pro-
testujúcimi znepríjemnilo život 
tisíckam Bratislavčanov a Brati-
slavčaniek a Dopravnému pod-
niku Bratislava spôsobilo znač-
nú stratu,“ vyjadril svoj názor 
primátor Bratislavy Matúš Vallo. 
 

Vyjadrenie prezidenta
O niečo tvrdšie hlasy zazneli aj 
od niektorých politikov, ktorí do-
konca hovorili o možnom pred-
volaní prezidenta Policajného 
zboru Petra Kovaříka na branno-
bezpečnostný výbor. Ten si svojich 
podriadených v uliciach zastal.
„Napriek veľkej kritike polície 
som presvedčený, že protesty boli 
zvládnuté. V prvom rade, zhro-
maždenie je garantované Ústa-
vou Slovenskej republiky. Polícia 
je na mieste protestu z jedného 
základného princípu - ochrana 

životov, zdravia a majetku. V žiad-
nom prípade jej postup nesmie 
byť iniciátorom eskalácie, ktorá 
môže vyústiť do násilností. Ani 
počas štvrtku, ani piatku nedoš-
lo k ujmám na živote, zdraví ani 
majetku. 
Chápem, že občania Bratislavy 
boli obmedzení na svojom bež-
nom komforte, túto situáciu však 
nespôsobila polícia, ale protestu-
júci dav. Ten bol však napriek svo-
jej sile bez prejavov agresivity.
Práca s davom je veľmi nároč-
ná a polícia vychádza pri svojich 

rozhodnutiach o ďalších krokoch 
zo svojich skúseností, a taktiež 
zo skúseností okolitých krajín. 
Protestujúci dav nie je hlúčik 
disciplinovaných ľudí. Je to masa 
emóciami zmietaných občanov, 
ktorých reakcie sú nevyspyta-
teľné. Polícia ich monitoruje na 
mieste, prostredníctvom kamier 
na monitoroch a podľa toho vy-
dáva riadiaci dôstojník pokyny na 
ďalšie kroky. Zasahuje v čase, kedy 
je riziko negatívnych dopadov 
najmenšie. Použitie donucova-
cích prostriedkov je striktne dané 
zákonom, v ktorom je vyšpecifi-
kované nasadenie techniky. 
Polícia krajského riaditeľstva  
v Bratislave má najväčšie skúse-
nosti s riešením bezpečnostných 
opatrení počas protestov. Kriti-
ka zo strany politikov, verejnosti  
a pseudoodborníkov nemení nič 
na fakte, že nedošlo k ujme na 
živote, zdraví a majetku. Dohľad 
nad protestami majú zložky po-
riadkovej, dopravnej, kriminálnej 
polície. Ich pohlaď a názor na po-
sledné protesty je totožný s mo- 
jim, sú to profesionáli, ktorí vedia 
zhodnotiť stav davu bez emócií, 
vášní a racionálne. Názor ostat-
ných vnímam tiež, majú na neho 
právo, ale ovplyvniť sa nim nene-
chám. 
Demonštrácie sú v demokratic-
kom svete bežným, skoro denným 
javom. Preto je potrebné, aby si aj 
tí občania ktorí nezdieľajú názor 
demonštrantov zvykli na takýto 
prejav názorov, ktorý ich priamo 
obmedzuje na bežnom spôsobe 
života. Nie polícia zapríčinila takú 
situáciu proti ktorej sa demon-
štruje. Polícia len zabezpečuje, aby 
nedošlo k páchaniu priestupkov 

alebo trestnej činnosti,“ uviedol 
Kovařík.

Prehnané očakávania
Právo na zhromažďovanie a vy-
jadrenie svojho názoru má každý 
občan. Policajný zbor za posledné 
roky riešil množstvo verejných 
zhromaždení, aj s neporovnateľne 
vyššou účasťou. Vždy sa však na-
šla taká časť verejnosti, ktorej pri-
rodzené obmedzenia vyplývajúce  
z organizácie podobného poduja-
tia prekážali. Bohužiaľ, aj to priná-
ša takáto forma protestu. Policajti 
nasadení na uvedenej akcii mohli 
postupovať a konať len podľa zá-
kona o Policajnom zbore. 
To, že je činnosť príslušníkov 
striktne limitovaná veľkými 
mantinelmi je niekedy pre laikov 
ťažko pochopiteľné. Nie je to nič 
nové. Pre príklady sa môžeme ísť 
pozrieť aj do zahraničia. Blokády 
istých úsekov komunikácií, naj-
mä v súčasnom kritickom období, 
sú viac ako pravidlom. V prípade, 
ak sa účastníci protestov správajú 
slušne, bolo by akékoľvek použitie 
sily kontraproduktívne. V rovna-
kom duchu sa vyjadrili na tlačovej 
konferencii viceprezident PZ Ró-
bert Bozalka a riaditeľ Krajského 
riaditeľstva PZ v Bratislave Viliam 
Adamec.
Široká podpora nadriadených 
bola určite vítanou vzpruhou pre 
policajtov na ulici, ktorí sa ter-
čom často neoprávnenej kritiky 
stávajú na dennom poriadku pre 
neustálu frustráciu istej časti spo-
ločnosti a neznalosť zákonov.
Nasledujúce protesty na rovnakej 
lokalite prebiehali v omnoho po-
kojnejšej a komornejšej atmosfére 
s oveľa nižším počtom účastníkov. 

Policajti museli zasahovať iba raz, 
keď z hlavnej komunikácie vytla-
čili na chodník najagresívnejších 
jedincov, provokatérov. Situácia z 
prvého zhromaždenia sa tak neo-
pakovala. Ak by bol však na mies-
te veľký, pokojný dav, opäť by sme 
sa dopravným obmedzeniam ne-
vyhli…

A čo parlament?
Pár dní pred prvým protestom 
pred Prezidentským palácom sa 
dav vybral kvôli rovnakým témam 
pred budovu Národnej rady. Jeden 
z poslancov účastníkov vyzval, aby 
ho nasledovali až do vnútra, čo 
spôsobilo následné komplikácie a 
snahu občanov skutočne prenik-
núť cez presklené dvere a privo-
lané hliadky poriadkovej polície. 
Vďaka konaniu nemenovaného 
poslanca sa situácia vyhrotila na-
toľko, že si policajti nielen vypočuli 
spŕšku nadávok, ale na jedného z 
príslušníkov zaútočili potravinami 
a jeho kolegyňu ľahko zranili.
Podľa našich informácií polícia už 
dlhodobo apeluje na predstavite-
ľov zodpovedných za bezpečnosť 
budovy parlamentu, aby vytvorili 
nový systém na efektívne udrža-
nie davu niekoľko desiatok met-
rov pred hlavným vchodom do 
budovy. Tieto slová zatiaľ zostáva-
jú nevyslyšané a tak sa aj s pomo-
cou niektorých poslancov pokoj-
ne môže znovu opakovať scenár, 
že sa dostanú až na dotyk vstupu 
hlavných dverí. A potom zas sa na 
pretras dostane polícia a jej prís-
lušníci, ktorí na pravidelnej báze 
nastavajú tvár (nielen slušným) 
účastníkom protestov.

Otvorené hranice malo napo-
sledy Slovensko pred letným 
obdobím počas zopár dní. Od-
vtedy nabehlo na ďalší režim 
mimoriadnych kontrol prichá-
dzajúcich turistov, vracajúcich 
sa dovolenkárov či migrujúcich 
pendlerov. Na rozdiel od niekto-
rých susedných krajín tento re-
žim trvá dodnes.

Rozdiel medzi hraničnými kon-
trolami, preventívno-bezpečnost-
nými kontrolami a kontrolami 
dodržiavania karanténnych opat-
rení na zamedzenie šírenia ocho-
renia COVID-19 z prvej vlny ešte 
spred roka v porovnaní so súčas-
nosťou je markantný. Doprava 
je plynulá, takmer vôbec sa ne-
tvoria kolóny, občania sú o niečo 
vľúdnejší, konfliktov je pomenej. 
Policajti sa zameriavajú na kon-
trolu európskych covid passov  
a to, či sú prichádzajúci zaregis-

trovaní v systéme e-hranica.
„Čítačky QR kódov máme, nie 
sú s nimi zatiaľ žiadne problémy. 
V hodinách, keď už nie je denné 
svetlo, používame svetelné zasta-
vovacie tyče, ktoré sa však rýchlo 
vybíjajú. Preto by nám najmä po-
čas nočných služieb pomohol na-
príklad svetelný semafor, ktorý by 
bol pripojený na stály zdroj elek-
trickej energie. Vhod by nám pad-
li aj spomaľovače alebo dopravné 
značenie, ktoré obmedzuje rých-
losť na určitú hodnotu, pretože 
niektorí vodiči letia na autách, 
akoby nechceli ani spomaliť,“ 
dozvedeli sme sa na hraničnom 
priechode s Maďarskom.
Pred pár týždňami na sociálnej 
sieti kolovalo vo veľkom video 
slovenského občana, ktorý sa vra-
cal zo zahraničia, odmietol spl-
niť akékoľvek povinnosti a pred 
kontrolou jednoducho odišiel 
preč. Podľa našich informácií je 

v tomto prípade vedená kontrola 
zo strany Krajského riaditeľstva 
PZ v Nitre. Bohužiaľ, niet sa čo 
čudovať. Takéto vedomé podko-
pávanie autorít len burcuje ostat-
ných a môže spôsobiť podobné, 
agresívne správanie na ďalších 
hraničných priechodoch.
V tejto súvislosti by sa istá forma 
sebareflexie mohla očakávať od 
niektorých médií, ktoré v hone za 
„najzaujímavejšími“ reportážami 
neváhajú propagovať správanie 
niektorých občanov nedodržu-
júcich mimoriadne opatrenia. 
Potenciálni nasledovníci si tak na 
obrazovkách, v tlači či na monito-
re čítajú návody, akoby sa nemali 
chovať. Policajti sú pritom vždy  
a len strážcovia zákona. Ak by tak 
nerobili, vládla by nám anarchia. 
Policajti sú tu pre všetkých ob-
čanov a denne s cieľom naplniť 
motto „pomáhať a chrániť“ na-
sadzujú aj vlastné životy. Za to im 

patrí obrovská vďaka.

Čo by pomohlo
Atmosféra na hraniciach je na-
šťastie celkovo pokojná. Osob-
ných útokov voči policajtom akosi 
ubúda. „Ľudia boli najprv drzí, ale 
po čase si zvykli. Aj teraz sa nájde 
zopár jedincov, ktorí s ničím ne-
súhlasia. Normálne ich poučíme 
a nahlasujeme ich na regionálne 
Úrady verejného zdravotníctva. 
Veríme, že sa nimi aj úrady reálne 
zaoberajú, lebo sme počuli všeličo. 
Niektorí sa nechajú poučiť. Na-
príklad som zažil rodinu, ktorá sa 
vracala z Chorvátska. Boli zaoč-
kovaní, no nezaregistrovali sa do 
e-hranice. Nakoniec to pochopili 
a nebol žiadny ďalší problém,“ 
povedali nám na hranici s Ra-
kúskom. 
Ide o hranicu, kde dochádza  
k najintenzívnejším kontrolám 
zo strany rakúskych policajtov. 

Kolóny sú niekedy aj na dve-tri 
hodiny. Nechceme si ani predsta-
viť, čo by nastalo u nás, ak by sme 
sa držali ich systému…
Policajti z hraníc nás ešte upozor-
nili na dva faktory: prvým je získa-
nie väčšej právnej istoty, že kon-
trola certifikátov je v poriadku  
a teda nedochádza k porušova-
niu ochrany zdravotného tajom-
stva. Druhou témou je presnej-
šia formulácia príkazu o výkone 
hraničných kontrol, v ktorom sa 
uvádza, že na hraniciach sa majú 
vozidlá kontrolovať intenzívne 
námatkovo. Podľa policajtov si 
tieto dve slová odporujú a spôso-
bujú u niektorých nepochopenie 
významu celej akcie.
„Spolupráca s vojakmi je bez-
problémová. Uvidíme, čo bude  
v septembri,“ povedal nám kolega 
na záver rozhovoru. To by sme ve-
deli radi všetci…

Ďalších protestov v 
Bratislave sa zúčastnila iba 
hŕstka ľudí. Foto: archív PZ
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Letné kontroly na hraniciach:  
Pozreli sme sa, čo policajtom (ne)chýba



V utorok 27. júla 2021, v predve-
čer 45. výročia tragickej udalos-
ti, sa v priestoroch Múzea dopra-
vy na Šancovej ulici v Bratislave 
uskutočnila vernisáž výstavy 
trosiek z lietadla, ktoré presne 
28. júla 1976 spadlo do jazera Zla-
té piesky. Medzi viac ako stov-
kou hostí nechýbali zástupcovia 
vedenia Odborového zväzu polí-
cie v Slovenskej republike.

Autorom výstavy je člen OZP v SR 
David Púchovský. Ako autor kni-
hy o smutnej udalosti („Katastrofa 
letu 001 na Zlatých pieskoch“, pre-
ložená aj do českého jazyka) sa stal 
súčasťou skupiny nadšencov le-
teckej histórie a potápačov, ktorí v 
priebehu roka 2020 vylovili z dna 
Zlatých pieskov zabudnuté trosky 
stroja Iľjušin IL-18 OK-NAB.
„Postupne vylovili niekoľko de-
siatok trosiek, ich výstavou sme si 
chceli pripomenúť tragickú uda-
losť a vyslať odkaz pozostalým  
a záchranárom, že nikdy na nich 
nezabudneme," povedal Púchov-
ský.
Patronát nad výstavou poskytol 

veľvyslanec Českej republiky na 
Slovensku, bývalý prezident Poli-
cie ČR, generál Tomáš Tuhý. „Viem, 
že je tu veľa rodinných prísluš-
níkov, ktorí takto spomínajú na 
svojich blízkych, ktorí pri tomto 
nešťastí zahynuli a ktorí, bohužiaľ, 
aj na začiatku boli trošičku utlme-
ní od pravdy, ktorá sa týkala letu 
001 z Prahy do Bratislavy," uviedol 
na vernisáži, ktorá sa stretla s veľ-
kým záujmom nielen pozvaných 
hostí, pamätníkov či rodinných 
príslušníkov obetí a celoštátnych 
médií, ale aj návštevníkov, ktorí si 
ju prišli pozrieť v prvých dňoch po 
sprístupnení výstavy.
Jej cieľom je podľa Púchovského 
prostredníctvom bannerov nielen 
prerozprávať príbeh katastrofy, 
ale aj upozorniť na konšpiračné 
teórie, ktoré sú jej súčasťou po de-
saťročia.
Výstava bude verejnosti dostupná 
do konca mája 2022. Na mieste sa 
nachádza okolo päťdesiat men-
ších a väčších trosiek z lietadla, 
ktoré sa stalo osudným pre 76 zo 
79 ľudí na palube. Najväčšia troska 
má okolo dvoch metrov a pochá-

dza z trupu lietadla pri jeho „nose“. 
Odtiaľ je aj rádiolokátor pripomí-
najúci satelit. Ďalšími troskami 
napríklad sú nepoškodené okno, 
toaleta, konštrukcia sedadiel, dý-
chacia maska z kokpitu či kolieska 

z kočíka, ktorý patril najmladšej, 
iba jednoročnej obeti.
Z troch zachránených mužov žije 
už iba posledný, Francúz Gerárd 
Ménard. Najväčšie šťastie mal spe-
vák Pavol Hammel, ktorý odlet 

prespal v odletovej hale pražské-
ho letiska. Návštevníkom o tomto 
momente hovorí z televíznej obra-
zovky, na ktorej nechýbajú dobové 
zábery z roku 1976 a zostrih výlovu 
trosiek z minulého roka.

Parkovacia politika v hlavnom 
meste Slovenskej republiky sa 
v poslednom období rapídne 
mení. V jednotlivých mestských 
častiach po rokoch nekoneč-
ných diskusií pribúdajú modré, 
očíslované parkovacie miesta, 
ktoré „cudzincom“ napoveda-
jú – tu asi zadarmo nezaparku-
jete. Zachytili sme informácie  
o podobnom režime, ktorý by 
mal byť zavedený v okolí budo-
vy policajného prezídia.

Od členov Odborového zväzu po-
lície v Slovenskej republike sme 
po prvýkrát počuli o zavedení 
spoplatneného parkovania v oko-
lí budovy Prezídia Policajného 
zboru už od 1. októbra 2021. Po 

kontaktovaní magistrátu mesta 
Bratislavy sa nám podarilo zistiť 
jednu dobrú a jednu zlú správu.
Dobrá správa hovorí, že spoplat-
nenia v okolí Račianskej 45, kon-
krétne v najbližších uliciach Le-
gerského, Sibírska a Šuňavcova sa 
tento rok nedočkáme. Daný ter-
mín sa týka vytvorenia parkovacej 
zóny len v lokalite Tehelné pole. 
Zlou správou je fakt, že nové par-
kovacie pravidlá hlavnú policaj-
nú budovu neminú. „Áno, je to 

pravda, že nové pravidlá budú za-
vedené aj v okolí Račianskej ulice,“ 
potvrdila nám Katarína Rajčano-
vá, hovorkyňa primátora Matúša 
Valla. Finálny termín ešte nie je 
stanovený. Už teraz sa však môže-

me pozrieť na to, čo najväčšie sídlo 
Policajného zboru a stovky jeho 
zamestnancov, ako aj príslušníkov 
z iných útvarov, čaká.

2 400 eur ročne
Bezplatne budú môcť naďalej par-
kovať len vlastníci nehnuteľností 
vo vytvorenej zóne. V súčasnosti 
ešte nevieme, ktoré ulice budú 
spadať pod zónu v susedstve Ra-
čianskej 45, avšak logika nám na-
povedá, že policajtky či policajti 
bývajúci v tesnej blízkosti budovy 
chodia a aj budú chodiť do práce 
naďalej pešo.
Exponovanou skupinou bude 
drvivá väčšina ostatných zamest-
nancov dochádzajúcich z iných 
mestských častí Bratislavy či obcí 
a miest. Ak budú chcieť parkovať 
tam kde doposiaľ, budú musieť 
platiť hodinovú tarifu. Tá bude 
závisieť od kategórie zóny parko-
vania, ktorá ešte dnes nie je sta-
novená. 
Indície z ostatných, neďalekých 
zón nám napovedajú, že pôjde 
pravdepodobne o 1,5 eur na ho-
dinu. Pri osemhodinovom pra-
covnom čase sa suma dostane 
na hranicu 12 eur. Po odrátaní ví-
kendov, sviatkov, dovolenky, reha-
bilitácie a prípadnej krátkej PNky 
by poplatok za ročné parkovanie 
atakoval číslo 2 400 eur, čo je ob-
rovská suma. 
O niečo málo budú zvýhodnení 
obyvatelia iných mestský častí 
Bratislavy, pre ktorých bude za 10 
eur na rok určená špeciálna kar-

ta, vďaka ktorej v spoplatnenej 
zóne budú môcť parkovať zadar-
mo po dobu dvoch hodín denne. 
Zvyšných šesť si budú musieť do-
platiť tak či tak a znovu nepôjde  
o zanedbateľnú čiastku. Päťde-
siatpercentná zľava bude určená 
pre elektromobily.
Dôležitá informácia hovorí o mož-
nosti parkovania len na nových, 
vyznačených miestach - žiadne 
iné alternatívy v podobe státia na 
chodníkoch nebudú možné.

Čo na to vedenie
Platenie uvedených cien bude pre 
väčšinu zamestnancov z budov 
pri policajnom prezídiu nezrea-
lizovateľné. Skôr či neskôr budú 
musieť premýšľať nad alternatív-
nou formou dopravy, ktorá bude 
mať spoločného menovateľa 
- predĺžený čas dochádzania do 
práce a návratu domov. Obyvate-
lia Bratislavy sa pravdepodobne 
nevyhnú presadnutiu do pro-
striedkov mestskej hromadnej 
dopravy. Príslušníci mimo lokality 
hlavného mesta sa budú musieť 
okrem čísiel nových spojov naučiť, 
kde sa nachádzajú záchytné, bez-
platné parkoviská.
Redakcia POLÍCIE zisťovala, či 
medzi mestom a vedením polície 
neprebiehajú rokovania ohľadom 
ústupkov voči zamestnancom na 
Račianskej 45, keďže ide o najväč-
šie sídlo bezpečnostnej zložky v 
Slovenskej republike. Konkrétne 
odpovede sme sa na túto otázku 
nedočkali. „Problém je komplex-

ný, netýka sa len budovy prezídia  
a nielen ministerstva vnútra. 
Mesto by malo riešiť nielen spo-
platnenie parkovania na komuni-
káciách, ale aj riešenie záchytných 
parkovísk a dopravy smerom do 
centra. Vybavovanie výnimiek  
v okolí jednej budovy ho nevyrie-
ši,“ reagoval prezident PZ Peter 
Kovařík prostredníctvom tla-
čového oddelenia. S nutnosťou 
riešenia záchytných parkovísk 
nemôžeme nesúhlasiť. To však 
rozhodne v rukách polície nie je. 
A tak nám napadla jedna paralela. 
Čo bude skôr: záchytné parkovis-
ko alebo spoplatnené parkovanie?

Viac informácií
Ako sa zdá, svetlé časy bezplatné-
ho parkovania sa pomaly, ale isto 
končia. Bratislava sa postupným 
spoplatňovaním väčšiny parko-
vacích miest približuje susednej 
Viedni, kde je už roky bezplatné 
parkovanie pre návštevníkov 
nemožné. Neostáva nám nič iné 
ako veriť, že rakúskej metropole 
sa budeme približovať aj v ďalších 
aspektoch…
Do zavedenia novej parkovacej 
politiky v mestskej časti Brati-
slava - Nové Mesto si pravidlá  
a odpovede na najčastejšie otázky 
môžete študovať na stránke htt-
ps://paas.sk/. Na tomto mieste sa 
dozviete včas o pripravovaných 
zmenách na Račianskej ulici.  
K dispozícii sú aj priame kontakty, 
kde môžete posielať svoje otázky.
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Odkedy bude spoplatnené parkovanie v okolí 
budovy Prezídia Policajného zboru?

Otvorenie výstavy trosiek lietadla pod 
patronátom člena OZP v SR

Parkovanie v okolí Prezídia Policajného zboru bude v 
roku 2022 spoplatnené. Foto: Google Earth

Vedenie OZP v SR s členom odborov a autorom výstavy. Foto: Vladimír Benko



Od prvých informácií o dodáv-
ke špičkových strojov ubehol 
už takmer rok. Odborový zväz 
polície v Slovenskej republike sa 
zaujímal na ministerstve vnút-
ra, kedy sa už konečne policajti 
dočkajú nových strojov. Aj keď 
s miernym sklzom, deň D napo-
kon prišiel v auguste 2021, pár 
dní pred prvou veľkou akciou, 
do ktorej budú nasadené - náv-
števou pápeža Františka na Slo-
vensku.

Po obstaraní odevných súčastí 
uniforiem ide o ďalší najviditeľ-
nejší projekt súčasného vedenia 
Ministerstva vnútra SR. Verejného 
obstarávania, ktoré sa uskutočnilo 
minulú jeseň, sa zúčastnili traja 
uchádzači. Bez námietok či výhrad 
zo strany trhu sa víťazom stala 
najlacnejšia ponuka. Rezort ob-
staral 22 motocyklov pre Úrad pre 
ochranu ústavných činiteľov a dip-
lomatických misií MV SR, 27 popu-
tuje pre potreby dopravnej polície 
Prezídia Policajného zboru a kraj-
ských riaditeľstiev, a napokon po-
sledné tri kusy budú zaradené na 
špecializovanom Úrade zvláštnych 
policajných činností.

Obstarávacia cena
Napriek víťaznej cene vo výške 
2,2 milióna eur ju niektoré médiá 
podrobili kritike. Nemohli si ne-
všimnúť, že časti komponentov 
motorky, ako napríklad policaj-
ná signalizácia, dosiahli hodnotu 
štvorciferného čísla. Našli sa aj takí, 
ktorí obstarávacie sumy porovná-
vali s nižšími z Českej republiky, 
kde sa modernizoval pred časom 

motocyklový park Policie ČR.
„Model BMW R1200RT používaný 
PČR bol v roku 2018, teda v čase 
kedy bol v ČR obstarávaný, na kon-
ci svojho výrobného a životného 
cyklu (vyrábal sa od 2013 do 2018). 
V prípade ČR sa mohlo teda jednať 
o dopredaj “starých modelov” na 
konci ich výrobného cyklu. Netre-
ba zabudnúť spomenúť, že MV SR 
má v cene motocykla aj vykonáva-
nie bezplatného pravidelného ser-
visu, tak ako to určuje výrobca na 
obdobie 3 roky/30000 km (podľa 
toho, ktorá skutočnosť uplynie 
skôr) na každú motorku. Chcem 
Vás ubezpečiť, že proces verejného 
obstarávania pri nákupe špeciali-
zovaných  motocyklov pre potreby 
útvarov Policajného zboru prebe-
hol v súlade so zákonom a uvede-
ným nákupom zabezpečíme polí-
cii kvalitné a bezpečné motocykle, 
ktoré sú štandardom v zahraničí,“ 
informoval nás generálny riaditeľ 
sekcie ekonomiky Tomáš Oparty 
s tým, že podobné motorky boli 
v poslednom období dodávane 
v tisícoch kusoch. Okrem Čiech 
putovali aj do Poľska, Maďarska či 
Rakúska.
Čo sa týka na pohľad „drahšej“ sig-
nalizácie, Oparty poukázal na as-
pekty, ktoré mohli vo všeobecných 
článkoch médií zaniknúť. „Zvlášt-
ne svetelné a zvukové výstražné 
zariadenie dodá a namontuje pria-
mo výrobca motocyklov. Výhodou 
riešenia priamo od výrobcu je za-
bezpečenie kompatibility a funkč-
nosti, ako aj predĺžená záruka 
priamo od výrobcu nakoľko sa jed-
ná o komplexný systém, ktorého 
funkčnosť musí byť zabezpečená 

za každých podmienok vzhľadom 
na použitie týchto motocyklov.  
V minulosti sa prestavby sériových 
motocyklov ako aj zvláštnych sve-
telných a zvukových výstražných 
zariadení realizovali dodatočne, čo 
spôsobovalo problémy s vyváže-
nosťou motocykla ako aj s kvalitou 
prevedenia. V súčasnosti za všetky 
komponenty ako aj kvalitu ručí 
priamo výrobca,“ uzavrel generál-
ny riaditeľ.

Odovzdávka a menovky
Stroje typu BMW Motorrad K1600 
GT odovzdal policajným ochran-
károm minister vnútra Roman 
Mikulec na vojenskej Leteckej 
základni v Malackách. Výhodami 
tohto typu sú predovšetkým adap-
tívny tempomat, nový adaptívny 
podvozok, veľký prehľadný fareb-
ný 10,25” displej a inovatívny LED 
svetlomet s natáčaním do zákrut 
a denným svietením a mnoho iné-
ho. Na ostatné útvary by sa mali 
v blízkej budúcnosti dostať moto-
cykle typu BMW 1250 RT. 
Podľa rezortu doteraz používané 
motorky zn. Honda nevyhovovali 
potrebám polície, navyše dodatoč-
nými zásahmi do montáže svetel-
nej či zvukovej signalizácie bola 
narušená ich aerodynamika a sta-
bilita, čo najmä pri zvýšenej rých-
losti mohlo ohroziť bezpečnosť 
vodičov. „Zásahy sa prejavili aj na 
elektroinštalácii, problémy spôso-
bovali elektronické komponenty. 
Keďže boli zabudované dodatočne 
bez zohľadnenia technických pa-
rametrov, mali väčší odber, dochá-
dzalo k poruchám alternátorov  
a k vybíjaniu batérií,“ skonštatoval 

riaditeľ úradu pre ochranu ústav-
ných činiteľov Marek Moncman. 
Doplnil, že napríklad vysielačky na 
starých motocykloch nebolo mož-
né ovládať počas jazdy. Ak bolo 
treba zmeniť komunikačný kanál, 
vodič musel zastaviť a zmenu uro-
biť manuálne.
Nové motocykle sú vyrobené 
presne podľa požiadaviek MV SR 
priamo v továrni. Za všetky kom-
ponenty a kvalitu tak ručí výrobca. 
Pri výrobe boli zužitkované skú-

senosti nielen našej, ale aj nemec-
kej, rakúskej či švédskej polície. 
„Po 13-tich rokoch sme policajtom 
nakúpili kvalitné a bezpečné mo-
tocykle, ktoré sú štandardom aj  
v zahraničí. Sú to špičkové stroje 
vo svojej kategórii, sme presvedče-
ní, že v aktívnej službe budú mať 
dlhú životnosť,“ uviedol minister 
Roman Mikulec, podľa ktorého re-
zort bude pokračovať v obnovova-
ní autoparku, pričom v prvej fáze 

sa zameria na vozidlá staršie ako 12 
rokov, resp. s viac ako 250 tisícami 
najazdených kilometrov. 

„V zmysle „Plánu obnovy vozidiel 
MV SR 2021-2025“ plánujeme do 
budúcna obnovovať vozový park a 
to všetky segmenty vozidiel, ktoré 
PZ využíva a potrebuje. Uvedomu-
jeme si zlý stav vozového parku 
PZ a obmenu vozidiel plánujeme 
vykonávať každoročne,“ dozvedeli 
sme sa ešte na jar tohto roku.

Počas slávnostnej odovzdávky 
motocyklov niektorých našich či-
tateľov zaujala ustrojenosť policaj-
ných ochrankárov. Z čiernych po-
lokošieľ zmizli menovky, ktoré boli 
nahradené zväčšeným služobným 
číslom. Snažili sme sa zistiť priamo 
na vnútre, či sa „menovková revo-
lúcia“ už začala, no do uzávierky 
sme odpoveď nedostali. 

Policajti sa dočkali nových motocyklov
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AUGUST  I  2021ODBORY V REGIÓNOCH

1. Názov: Základná organizácia č. 
923-1 OZP v SR pri Okresnom ria-
diteľstve PZ v Žiline

2. Vznik: 14. 09. 1993

3. Aktuálny počet členov: 315 

4. Predseda: npor. Mgr. Bc. Ján 
Filip

5. Zmysel odborov: V sociálnom 
dialógu medzi zamestnávateľom 
a zástupcami zamestnancov.  
V ozbrojenom bezpečnostnom 
zbore existuje zásada subordiná-
cie a zároveň príslušníci nemôžu 
byť členmi politických strán, ne-
majú preto veľa možností ako sa 
domáhať zlepšenia svojho sociál-
neho postavenia a ochrany svo-
jich práv. Z historického hľadiska 
sa viackrát ukázala opodstatne-
nosť existencie odborových orga-
nizácii. „Odbory“ v priebehu času 
vyjednali so zamestnávateľmi 
zlepšenie sociálneho postavenia 
zamestnancov a významnou mie-
rou dohliadajú na dodržiavanie 
práv zamestnancov. Treba si však 

uvedomiť, že sociálne postavenie 
a vyjednané práva nie sú trvalé
a každá organizácia je tvorená 
ľuďmi.

6. Prínos ZO: Len spoločne sme 
silní a čím sme početnejší, tým je 
naša pozícia pri kolektívnom vy-
jednávaní pevnejšia. Práva ktoré 
máme si zobrať nedáme. Šírime 
osvetu medzi zamestnancami, 
vysvetľujeme, informujeme, zís-
kavame nových členov. Vedieme 
sociálny dialóg a rokujeme na 
regionálnej úrovni. ZO odporú-
ča cez odôvodnené stanovisko 
právnu ochranu svojim členom. 
ZO je súčasťou všetkých komi-
sií a dohliada nad zákonnosťou  
a objektívnosťou. Predseda ZO je 
sociálnym partnerom riaditeľa 
OR PZ v Žiline. Predseda ZO je prí-
tomný vo výberových komisiách 
odporúčajúcich kandidátov na 
funkcionárov v rámci OR PZ v Ži-
line. Odborová organizácia má ne-
zastupiteľné miesto v sociálnom 
fonde kde sa poskytujú pôžičky 
všetkým zamestnancom pri rôz-
nych príležitostiach.

7. Aktivity ZO: V rámci našej ZO 
sa okrem pracovnoprávnych zá-
ležitostí a povinností, ku ktorým 
sme zaviazaní v zmysle ustanove-
ní zákonov a kolektívnych zmlúv, 
venujeme aj organizovaniu rôz-
nych spoločenských aktivít. V tej-
to súvislosti je potrebné uviesť, že  
o tom aké aktivity sa budú orga-
nizovať rozhodujú členovia našej 
ZO na výročnej členskej schôdzi. 
Členovia ZO navrhujú aktivity  
a schvaľujú aj použitie finančných 
prostriedkov.
Na konci každoročne plesovej 
sezóny sme organizovali policaj-
ný ples. Na MDD sa konal zájazd 
pre deti, ale táto aktivita ustúpi-
la do úzadia. Organizovali sme 
tiež futbalový turnaj o putovný 
pohár predsedu ZO, ale vzhľa-
dom na personálne podstavy na 
policajných oddeleniach turnaj 
neorganizujeme a v súčasnosti 
sa naši policajti zúčastňujú na 
futbalovom turnaji o putovný 
pohár riaditeľa väznice v Žiline. 
Za našich členov ZO uhrádzame 
štartovné na turnaji a pomáha-
me odborárom so ZVJS v Žiline aj  

s jeho realizáciou. Futbalový tur-
naj o putovný pohár riaditeľa 
UVV a UVTOS v Žiline sa stal fut-
balovým turnajom ozbrojených 
zborov v regióne, zúčastňujú sa na 
ňom aj príslušníci ozbrojených síl 
a Mestskej polície v Žiline.
Obľúbeným je tiež trojdňový 
oddychovo - poznávací zájazd - 
„odborársky výlet“ - o ktorý je 
každoročne medzi členmi veľký 
záujem. Rovnako veľký záujem je 
tiež o „Mikulášske predstavenie“ 
pre deti odborárov, spojené s roz-
dávaním mikulášskych balíčkov. 
Tí ktorí pochádzajú z policajných 
rodín vedia, že táto tradícia je tu 
v Žiline prítomná s určitou ob-
menou už niekoľko desaťročí. Za 
socializmu síce namiesto sv. Mi-
kuláša rozdával balíčky vo veľkej 
spoločenskej sále fabriky na textil 
Sloveny „dedo Mráz“, ale radosť 
detí je každoročne nemenná.
Pri organizovaní aktivít spolupra-
cujeme aj s Asociáciou policajtov 
vo výslužbe, miestnou organizá-
ciou v Žiline, zúčastnili sme sa 
na ich turnaji v bowlingu a pra-
videlne sa vzájomne zúčastňu-

jeme aj na výročných členských 
schôdzach našich organizácii. V 
súčasnej dobe poznačenej obme-
dzeniami, v súvislosti so snahou 
zabrániť šíreniu Covid-19, nebolo 
možné plnohodnotne organi-
zovať všetky podujatia. Veríme 
však, že sa situácia zlepší a naša 
ZO bude opäť v takýchto akciách 
plnohodnotne aktívna. Týmito 
mimopracovnými aktivitami od-
borová organizácia zabezpečuje 
utužovanie kolektívu a určitú psy-
chohygienu svojich členov.

8. Kontakt: 
Kontakt: ZO č.923-1 OZP v SR pri 
OR PZ v Žiline, Kuzmányho 26, 
010 01 Žilina

Základné organizácie OZP v SR (5.) 
Na stránkach POLÍCIE vám predstavujeme základné organizácie Odborového zväzu 
polície v Slovenskej republike v rámci pravidelnej rubriky.

Moderné stroje si prvú veľ kú akciu odžijú počas 
návštevy pápeža. Foto: Vladimír Benko/MV SR



Ako keby sme sa zacyklili. Jeden 
cyklus sa skonči, ďalší prichádza. 
Oba cykly sme tu už pred rokom 
zažili. Pokojné leto, takmer bez 
pravidiel a obmedzení vystriedala 
búrlivá jeseň. Lockdown, zákazy 
sem a tam, stovky mŕtvych den-
ne, nervózni občania v osobnom i 
online styku. 
S klesajúcimi teplotami úmerne 
rastie počet dezinformácií zve-
rejňovaných dennodenne na 
internete. Zatiaľ čo počas prvej 
vlny si niektorí robili „zábavu“  
z toho, že za každé úmrtie mo-
hol koronavírus, tentoraz tie isté 
osoby smrteľne vážne hovoria, 
že za každým úmrtím, hoc aj po 
autonehode, je zodpovedné očko-
vanie.

Čítame o rozprávkach z Tisíc  
a jednej noci, podľa ktorých oč-
kovaní vyžarujú niečo a to niečo 
spôsobuje omdlievanie neočko-
vaných. Nesrandujeme. Toto si 
naozaj ľudia píšu a súdiac podľa 
spriaznených komentárov im to 
určitá skupina obyvateľstva verí. 
Keď autorku podobného textu 
išla konfrontovať policajná hliad-
ka, z internetu sa v panike úplne 
stiahla, svoje konto si ihneď zma-
zala.
Keď Univerzitná nemocnica  
v Bratislave zverejnila vyjadrenie 
mladého pacienta na kyslíku, 
ešte nebolo na svete ani minútu, 
keď sa pacient stal terčom útoku 
internetových hrdinov. A keď sa 
„prevalilo“, že už o osem dní bol 

vysmiaty na nohách v uliciach 
Bratislavy, spochybňovači čoho-
koľvek oficiálneho mali ďalšiu fik-
tívnu muníciu na obranu svojich 
názorov. Nepomohol fakt, že mla-
dý vek pacienta ho rýchlo stihol 
postaviť na nohy. Bol to predsa 
najatý herec…
Ľudský mozog prestáva zvládať 
tak obrovský príliv informácií na 
dennej báze. Znudení ľudia trá-
via na internete, na Facebooku, 
hodiny denne. Nevenujú sa ro-
dine, nemajú žiadne záľuby. Stali 
sa závislými od moderných tech-
nológií. Je smutné, že závislosť 
pripisovaná hlavne tínedžerom 
je dnes príznačná aj pre stredné  
a staršie generácie.
Existuje len pár overených re-

ceptov ako sa nenechať chytiť do 
pasce (hlavne) autorov vymys-
lených správ. Ak sa prestávate  
v správach orientovať, no od in-
formácií sa neviete odtrhnúť, 
dajte na názory vyštudovaných 
expertov. Na atestovaných leká-
rov, ktorí tu zachraňovali ľudské 
životy dávno predtým, než svet 
spoznal slovo „koronavírus“. 
Asi nikomu by sa nepáčilo, ak by 
sa mu ktokoľvek mimo oboru sta-
ral do roboty. Tiež nechodíme do 
autoservisov a nediktujeme ser-
visákom, čo, kde majú upevniť. 
Spoliehame sa na ich odbornosť. 
Netreba pripomínať, že prevero-
vanie odbornosti u lekárov je na 
najprísnejšej úrovni.
Alebo ešte lepšia rada na záver: 

Vypnite Facebook a oddýchnite si.
Recept sme našli aj pre konšpirá-
torov: Tak, ako ste vyhlásili vojnu 
výrobcovi známych slovenských 
keksov, lebo povedal, že neza-
očkovaní by mali sedieť doma, 

bojujte aj proti Facebooku - ich 
zamestnanci sú povinní očkovať 
sa. Odíďte z Facebooku. Nepodpo-
rujte zaočkovaných.

Komentár: Po keksoch je čas bojkotovať 
Facebook
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INZERCIA A KOMENTÁRAUGUST  I  2021

VAŠE NÁMETY A TIPY NA REPORTÁŽE POSIELAJTE NA

novinypolicia@gmail.com
POCHVÁĽTE SA ÚSPECHOM  I  PREZENTUJTE SVOJU PRÁCU
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VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
Čiastka 38
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o streleckej príprave príslušníkov Policaj-
ného zboru zásahovej skupiny národnej 
kriminálnej agentúry Prezídia Policajné-
ho zboru a príslušníkov Policajného zboru 
úradu špeciálnych služieb a operácií Prezí-
dia Policajného zboru

Čiastka 39
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o komisii na vykonanie skúšky odbornej 

spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v 
Bratislave

Čiastka 40
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej 
jednotky Policajného zboru vyslanom na 
územie republiky Severného Macedónska

Čiastka 41
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej 

jednotky Policajného zboru vyslanom na 
územie Litovskej republiky

Čiastka 42
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej 
jednotky Policajného zboru vyslanom na 
územie Litovskej republiky

Čiastka 43
Rozkaz prezidenta Policajného zboru, kto-
rým sa mení rozkaz prezidenta Policajné-

ho zboru  č. 82/2020 o zriadení poradnej 
komisie na posudzovanie odvolaní proti 
rozhodnutiam riaditeľov krajských riadi-
teľstiev Policajného zboru podľa zákona  
o slobode informácií, na posudzovanie mi-
moriadnych opravných prostriedkov a na 
posudzovanie protestov prokurátora
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Vrtuľníkové leto
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Príslušníci špecializovaných útvarov z celého Slovenska sa zúčastnili dvoch 
výcvikov pod patronátom Odboru výcviku v Bratislave a na Liptovskej Mare. 
Foto: archív PZ
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