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Vráti sa späť možnosť odvolávania
nadriadených bez uvedenia dôvodu?
Keď niektorí poslanci Národnej rady predložili pozmeňujúci
a doplňujúci návrh na vydanie
zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o štátnej službe v súvislosti so znovuzavedením možnosti odvolávania nadriadených
bez udania dôvodu, odborárske
organizácie zostali zaskočené.
Do hry sa tak po rokoch vracia
možnosť, proti ktorej v minulosti vystupoval Ústavný súd a proti ktorej boli na súdoch úspešní viacerí bývalí funkcionári.
Navrhovaná zmena zákonov
č. 55/2017 a č. 73/1998, ktoré boli
v prvom kole schválené nadpolovičnou väčšinou poslancov, ponúkajú ministrovi vnútra možnosť odvolať z funkcie
nielen najvyšších funkcionárov
pôsobiacich v rámci ministerstva
vnútra, ale aj tých nadriadených,
ktorí majú pod sebou čo i len troch
zamestnancov v rámci PZ. Odvolanie by bolo možné nešpecifikovať, bez udania dôvodu. Ak by sa
pre odvolaného nadriadeného v
PZ nenašlo miesto v regióne jeho
dovtedajšieho výkonu služby, mohol by ďalšiu časť svojej kariéry započať trebárs aj na opačnom konci
republiky.

Reagujú odbory
Jednoznačné stanovisko zaujali
predstavitelia Odborového zväzu polície v Slovenskej republike.
„OZP v SR so znepokojením prijal

informáciu o schválení pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu
poslancov. (…) Jedným z dôvodov
znepokojenia je nejasný cieľ, úmysel takto schváleného návrhu novely. (…) V minulosti sa ukázalo, že
primárnym cieľom takéhoto ustanovenia bola spravidla možnosť zo
dňa na deň previesť, prípadne preložiť bez udania dôvodu akéhokoľvek odôvodnenia na inú funkciu
„nevhodného“ nadriadeného, pričom sa takýto nadriadený zvyčajne ustanovoval do omnoho nižšej
funkcie, platovej triedy, prípadne
sa preložil do iného miesta výkonu štátnej služby,“ uviedli odborári, ktorých rozsiahle stanovisko je
v plnom znení k dispozícii na ich
stránke na Facebooku.
Policajné odbory poukázali, že
aj keď bol tento sporný paragraf
v platnosti medzi rokmi 20042016, reálne sa prestal využívať
už v roku 2013 – a to ako reakcia
na niekoľko prehraných súdnych
sporov, kedy sa na strane pomyselných víťazov ocitli rad za radom
odvolaní policajní funkcionári. Posledným takýmto prípadom bola
kauza Romana Laca, dnešného
podpredsedu OZP v SR, o ktorej
prinášame detailné informácie
v ďalšom článku.
Odborári na jednej strane považujú súčasnú legislatívu za dostačujúcu, kedy sú možné „páky“ voči
tým nadriadeným, ktorí si neplnia
svoje povinnosti, no na strane
druhej sa nebránia zmenám – v
poslednom prípade však požadu-

jú riadny legislatívny proces, ktorý
by pred schválením (staro)nových
zmien zabezpečil odbornú a racionálnu diskusiu.
Podobné reakcie sa našli aj
v radoch bývalých odborníkov
z brandže bezpečnostných zložiek
či súdu.

Kritika
Bývalý podpredseda Ústavného
súdu Eduard Bárány pre denník
Pravda povedal, že možnosť masového a neobmedzeného odvolávania z funkcií bez akéhokoľvek
dôvodu je z hľadiska ústavnosti
neakceptovateľná. „Vedie to k masovej neistote v štátnej správe,
ohrozuje to jej profesionalitu. Pre
väčšinu ľudí je to dlhodobé či až
celoživotné povolanie s nádejou
nejakého kariérneho postupu
a rastu. Zamestnanec bude dlhodobo v strachu zo straty zamestnania a bude ochotný urobiť skoro
čokoľvek, lebo si uvedomí, že riadne vykonávať svoju prácu nestačí,“
uviedol Bárány.
Kritický názor zastáva aj bezpečnostný expert, bývalý veliteľ
vojenského spravodajstva v Českej
republike, brigádny generál Andor Šándor. „Neviem, či to povedie k očiste polície, pretože podľa
toho, ako sa na to pozerám, tak si
myslím, že v slovenskej polícii je
systémový, dlhodobý problém. Nechcem povedať, že všetci policajti
majú tendenciu brať úplatky, no
je evidentné, že to nie je zlyhanie

jednotlivca. (…) Dáva to obrovskú
právomoc policajnému prezidentovi. (…) Myslím si, že aj keď je tento problém systémový, tak takéto
riešenie ju môže viac zdevastovať.
(…) Nie je to legislatíva demokratického štátu, je to svojvôľa,“ povedal
Šándor pre Pravdu s tým, že takéto poňatie personálnych „čistiek“
sa môže obrátiť v budúcnosti proti
súčasným funkcionárom v prípade nového zloženia vládnej koalície.

Prezidentka
Nielen OZP v SR, ale aj Konfederácia odborových zväzov vidí nádej k neprijatiu návratu sporného
paragrafu v prezidentke Zuzane
Čaputovej.
Prezident KOZ SR Marián Magdoško otvorene hovorí, že takto
si budovanie právneho štátu odborári nepredstavujú a zo svojej
strany sľubuje maximálne úsilie,
aby tento legislatívny pokus nevyšiel. „KOZ SR dôrazne upozorňuje
na to, že navrhovaná úprava priamo zasahuje do princípu stability
a právnej istoty. Odvolanie či preloženie vedúcich štátnych zamestnancov je ukážkou politického
kádrovania bez prihliadania na
odbornosť, skúsenosť a schopnosti. Spoločnosť nemôže tolerovať
žiadne pokusy o politické čistky,
k čomu prijatá právna úprava
priam nabáda,“ tvrdí konfederácia
v otvorenom liste prezidentke SR,
ktoré je v plnom znení dostupné

na webovom sídle KOZ SR.
Prezidenta Čaputová napokon
krátko pred uzávierkou tohto čísla
poslanecký návrh zákona vetovala a vrátila späť na prerokovanie.
„OZP v SR víta rozhodnutie prezidentky Slovenskej republiky
Zuzany Čaputovej vetovať novelu
zákona č. 55/2017 o štátnej službe,
ktorého súčasťou bol aj „prílepok“
v podobe novely zákona č. 73/1998
Z. z. o štátnej službe príslušníkov
Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej
a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície. Odôvodnenie prezidentky je aj v kontexte našich výhrad. Zároveň si
uvedomujeme, že zákon sa vracia
späť do Národnej rady Slovenskej
republiky (NR SR). Preto veríme,
že poslanci NR SR si osvoja tieto
výhrady a zákon podľa odporúčania ako celok neprijmú,“ zaznelo
z odborov.
Túto horúcu tému budeme pozorne sledovať. OZP v SR svojich
členov bude zároveň informovať o ďalšom vývoji a postupe.
Najaktuálnejšie správy nájdete na
www.facebook.com/ozpvsr.

Rada predsedov OZP v SR: Nielen
o súčasnom stave novelizácií zákonov
Menovky a sankcie

Koncom septembra sa uskutočnila tohtoročná druhá Rada
predsedov Odborového zväzu
polície v Slovenskej republike,
no iba druhá v režime osobného stretnutia. Predsedníctvo
odborov prezentovalo aktuálny
vývoj ostro sledovaných noviel
zákonov týkajúcich sa služby v
Policajnom zbore, ako aj pohľad
na ďalšie témy, ktoré sa denne
dostávajú aj na titulky všetkých
denníkov.

Úvod predsedníctva sa niesol
v znamení dvoch príjemnejších
oznamov. Riešenie výroby odborových propagačných predmetov
je v riešení, katalógy s reklamnými produktami dvoch spoločností budú k dispozícií krajským
predsedom ZO, a tiež všetkým

OZP v SR
členom. Na webovej stránke
www.ozpsr.sk sú okrem týchto
informácií zverejňované aj všetky
podstatné stanoviská. Keďže noviny majú svoj vlastný proces výroby, v prípade mimoriadnych ak-

tualít sú dôležité reakcie a kroky
odborov priebežne zverejňované
ako na uvedenom webe, tak aj na
facebookovej stránke, prípadne
facebookovej skupine dostupnej
len pre členov odborov.

Predseda OZP Pavol Paračka
informoval prítomných o aktuálnom vývoji pripravovaných
novelizácií zákonov zasahujúcich
do činnosti polície. K zákonu č.
171/1993 Z. z. o Policajnom zbore
sa vyjadril nasledovne. „Naše zásadné pripomienky k zrušeniu
menoviek prešli. Ak to potvrdí
zákonodarca, mali by byť zrušené,
ponechané by malo byť len číslo.
Podarilo sa nám do novely vložiť
aj časť o urážke verejného činiteľa
s hrozbou sankcie. V diskusiách
zaznela veľká polemika na túto
tému, avšak naše argumenty napokon boli uznané. Priestupok
bude definovaný na širší okruh
verejných činiteľov, nielen policajtov,“ povedal Paračka.
To, že sa prijaté návrhy odborá-

rov nerodili ľahko, svedčí aj o počte 50 pripomienok, z ktorých 15
malo charakter zásadných. Novelizácia priniesla aj také témy ako
prelomenie bankového tajomstva posilnením právomocí vyšetrovateľov, čo sa stretlo s kritikou
médií, ale aj vstup do obydlia v
prípade podozrenia z týrania tam
umiestneného zvieraťa či kvalita
miestností pre predvedené osoby.
Pozorne budeme sledovať, v akej
finálnej podobe a či vôbec novela
v poslaneckom pléne prejde. Jej
účinnosť je naplánovaná na prvý
deň nového roka.

O ďalších zákonoch

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej

pokračovanie na 2. strane
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Rada predsedov OZP v SR: Nielen
o súčasnom stave novelizácií zákonov
pokračovanie z 1. strany
službe príslušníkov Policajného
zboru, Slovenskej informačnej
služby a Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky
prešiel vnútrorezortným pripomienkovaním. Plánované predloženie na vládu bolo preložené.
Odborári sa nevzdávajú a pripomienky, ktoré im neboli v tomto
legislatívnom procese akceptované, plánujú pripomienkovať prostredníctvom Konfederácie odborových zväzov.
Keď je reč o pripomienkach, odbory pripomienkovali aj zákonník
práce, pričom sa zamerali na dôchodkovú reformu týkajúcu sa
občianskych zamestnancov. Ďalej
žiadali, aby stravné lístky boli distribuované podľa súčasného kľúča
a nie mesiac spätne. Nesúhlasili
s úpravou veku dieťaťa z 15 na 11
rokov, čo bolo aj s pomocou KOZ
schválené.
Samostatnou témou bola diskusia o zákone o štátnej službe
a posilnení právomoci ministra
a generálneho tajomníka služobného úradu. Tejto téme sa venujeme v inom článku aktuálnej
POLÍCIE, kde aj nájdete vyjadrenie
odborov.
Ohľadom reformy PZ budú ďalšie informácie a jej smerovanie
predstavené členom odborov po
stretnutí vedenia OZP v SR s plk.
JUDr. Štefanom Hamranom, povereným výkonom dočasne neobsadenej funkcie prezidenta Policajného zboru.

Centrá podpory

Optimalizácia Centier podpory je
jednou z priorít odborárov. Podľa
posledných informácií z nedávnych stretnutí s čelnými predstaviteľmi rezortu vnútra čakajú Centrá podpory dve fázy. V prvej by sa
mali zlučovať oddelenia a zrušiť
organizačno-technické oddelenie.
„Z Centier podpory máme na túto
fázu negatívne pohľady. Je nelogické, že sa ide optimalizovať to,
čo funguje. Zaoberáme sa tým, na
čo sa policajti nesťažujú. Ide o oddelenie zodpovedajúce napríklad
vnútornému oddeleniu. Výplaty
predsa chodia, rozkazy sa vydávajú, rozpočty sú urobené. Uvidíme,
ako sa to ďalej vyvinie. Vo vyjednávaniach budeme pokračovať
naďalej,“ povedal Paračka.
Čo sa týka druhej fázy, predstavitelia odborov považujú za
vhodné, aby sa zúčastnili porady
s riaditeľmi Centier podpory, kde
by malo dôjsť k vydiskutovaniu si
ich doterajších negatívnych reakcií. Podľa našich informácií sú síce
názory na reformu centier menej
priaznivé, avšak doposiaľ neboli až
na jednu výnimku dodané žiadne
konkrétne pripomienky, a to mali
riaditelia na ich odoslanie dva
mesiace. „Zase sú prázdne sklady,
policajti si nemajú čo obuť, obliecť, venujme sa tejto téme,“ uzavrel Paračka.

Valorizácia

Na Úrade vlády SR sa uskutočnilo prvé zasadnutie vo vzťahu

ku kolektívnej zmluve vyššieho
stupňa. Rokovania zostali prerušené, keďže protistrana nemala
vypracovanú makroprognózu, ani
daňovú prognózu. Návrh odborov
v prípade valorizácie je 13%. O ďalšom vývoji rokovaní vás budeme
informovať.

Právna ochrana

Podpredseda Roman Laco poskytol aktuálne štatistiky právnej
ochrany (PO). Stav účtu PO k 31.
08. 2021 je 17.412,08 EUR. Výdavky
na schválené PO za obdobie prvých osem mesiacov tohto roka
boli 4.428,36 EUR. Na zasadnutí
Predsedníctva OZP v SR 23. 09.
2021 bolo schválené poskytnutie
právnej ochrany 9 žiadateľom,
nebolo schválené poskytnutie
právnej ochrany 5 žiadateľom a financovanie právnej ochrany bolo
schválené 5 žiadateľom.

Rôzne

Záver Rady predsedov poskytol
priestor na diskusiu o rôznych témach. Odborári informovali, že v
roku 2021 si zatiaľ podalo žiadosť o
odchod do civilu približne 900 policajtov. V minulom roku ich odišlo
1400. Naopak, pri nábore nových
policajtov je podľa odborov problém s dezolátnym stavom ubytovacích zariadení. Záujem je, kapacity nepostačujú. Pozitívom môže
byť kapacita posledného behu
v podobe 200 študentov.
V návrhu kolektívnej zmluvy
sa nachádza zvýšenie hodnoty

gastrolístka, ktorá vyšla z prepočtu odborárov a ktorá zohľadňuje
pozíciu zamestnávateľa a zároveň
neprináša výrazné finančné zaťaženie na ramená zamestnanca,
ktorý si vždy časť hodnoty gastrolístku dopláca. Pri gastrolístkoch
je dôležité poznamenať, že ten, kto
si od budúceho roka zvolí vyplácanie príspevku na stravu vo forme
hotovosti, bude mesačne dostávať
menšiu čiastku, ako je uvedené na
gastrolístku, keďže bude oslobodená od jeho povinného príplatku.
V súvislosti s tabuľkami dostali
krajskí predsedovia ZO úlohu zistiť počet tabuľkových miest, ktoré
boli presunuté z jednotlivých krajských riaditeľstiev. Z jedného ich
za tri roky odišlo 452, čo odbory
považujú za neprijateľné.
Odborári zopakovali, že nebudú
podporovať povinné očkovanie,
a to aj na základe prieskumu medzi svojimi členmi na sociálnej
sieti. V každom prípade táto myšlienka nie je ani teraz na stole a v
rámci rezortu vnútra sa s ňou momentálne nezaoberajú.
OZP v SR nebude podporovať
zmenu v kariérnom raste, ktorá
umožní príchod funkcionárov
z civilu.
Na otázku ohľadom niekoľkoročného držania miest policajtom na
materskej či rodičovskej dovolenke odborári reagovali, že na jednej
strane chápu, keď nie je možné držať rovnakú pozíciu po takú dlhú
dobu, no zároveň sa budú zasadzovať o to, aby „navrátilec“ neklesol
na pozícii ani na výške príjmu.

Kolektívne vyjednávanie

Predseda OZP v SR sa ako člen
vyjednávacieho tímu zúčastňuje vyjednávania o Kolektívnych
zmluvách vyššieho stupňa pre
štátnych a verejných zamestnancov na rok 2022, ktoré prebieha
na úrade vlády SR. Už druhé kolo
vyjednávania sa uskutočnilo na
úrade vlády SR dňa 27. 10. 2021.
V súvislosti s druhým kolom vyjednávania organizovala KOZ
SR protestné zhromaždenie na
podporu vyjednávačov týchto
kolektívnych zmlúv. Riadnym
a zakladajúcim členom KOZ SR
je aj OZP v SR, preto túto aktivitu
podporilo. V prvom a ani v druhom kole vyjednávania zmluvné strany nedospeli k dohode
ani na jednom bode. Jedným
z týchto bodov bol napr. návrh
vlády SR na 0% valorizáciu platov týchto zamestnancov, ktorá
v konečnom dôsledku má vplyv
aj na platy policajtov, hasičov
a horských záchranárov.

Apel na záver

Predsedníctvo OZP v SR apelovalo na záver na krajských predsedov
ZO, aby boli viac komunikatívni
smerom k okresným či krajským
riaditeľom. Komunikácia je základom úspešného odborárskeho
vyjednávania. Krajskí predsedovia
sú predĺženou rukou „centrály z
Bratislavy“, ktorá nemôže byť prítomná vždy a všade. Aj tu platí, len
spoločne sme silní.

Miroslav Litva: Môj pohľad na aktuálny stav PZ
V roku 1990 v neľahkej atmosfére spolu zakladal Odborový
zväz polície v Slovenskej republike. V neľahkej preto, lebo len
málokto krátko po revolučnom
roku dokázal pochopiť potrebu existencie silného partnera
reprezentujúceho hlas zamestnancov. Miroslav Litva zažil
množstvo zmien zákonov o Policajnom zbore i zmeny na najvyšších poschodiach. Ako sa pozerá
na aktuálne dianie v polícii?
Miroslav Litva pôsobil na čele odborov štvrťstoročie, keď sa v roku
2014 rozhodol nekandidovať na
ďalšie volebné obdobie. Vo svojej
dlhej aktívnej kariére si preskákal mnohými úskaliami, vrátane
odvolania z funkcie bez udania
dôvodu. Aj to bol jeden z dôvodov, prečo sme sa ho v kontexte
prebiehajúcich zmien vo vzťahu
k Policajnému zboru rozhodli požiadať o rozhovor.
Pred troma desaťročiami ste
zakladali OZP v SR. Nebola to
ľahká situácia, pričom aj vy sám
ste čelili rôznym prekážkam
v rámci Vášho pôsobenia v Policajnom zbore. Ako sa pozeráte
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na súčasnú situáciu, ktorá v polícii panuje? Aj keď ste už na výsluhovom dôchodku, vnímate
atmosféru v polícii, máte správy
od kolegov z výkonu?
Zásadnou zmenou oproti času,
keď sme OZP v SR zakladali je
to, že dnes si už nikto nedovolí
spochybňovať existenciu a úlohu Odborového zväzu polície
v Slovenskej republike v rezorte ministerstva vnútra . Čo sa
v polícii nezmenilo je myslenie
a chovanie niektorých riadiacich
pracovníkov – tých, ktorí sú presvedčení o vlastnej neomylnosti,
svojej múdrosti a o tom, že ich
stolička je pre nich dôležitejšia
ako ich česť a schopnosť pozrieť
sa svojím kolegom do očí. Neuvedomujú si, že aj oni sú len zamestnanci a nie zamestnávatelia.
Ako vnímate pôsobenie OZP
v SR v súčasnosti s ohľadom na
vývoj niektorých udalostí?
Pozorne vnímam kroky a pôsobenie nového vedenia OZP v SR.
Zmena vedenia MV SR po parlamentných voľbách v roku 2020,
celosvetová pandémia spôsobená
koronavírusom a s tým spojená
ekonomická kríza, množstvo ob-

medzujúcich, skoro denne pribúdajúcich a meniacich sa opatrení, ktoré priniesli rozporuplné
nálady našich obyvateľov, čo sa
automaticky prenieslo do služby
každého policajta a niektorých
zamestnancov MV SR. Je to ťažké
obdobie, ale verím, že vedenie OZP
v SR aktívne robí čo má a môže.
Sociálni partneri musia komunikovať, viesť intenzívny dialóg, o to
viac v takýchto ťažkých chvíľach.
Táto doba potvrdila, že policajti sú nenahraditeľnou súčasťou
v boji s krízou, tak zdravotnou,
ako aj ekonomickou. Sú v tomto
boji nespochybniteľne v prvej línii za čo im patrí obrovská vďaka.
Táto situácia prináša so sebou aj
zvýšené tlaky na policajtov či už
zo strany nespokojných občanov,
ale aj zo strany niektorých politikov. To kladie zvýšené nároky
na prácu OZP v oblasti ochrany
policajtov. Tu vnímam, že OZP
v SR robí kus roboty. Vzhľadom
na súčasný vývoj v súvislosti
s novelou zákona o štátnej službe
by malo OZP informovať a zapojiť do ochrany právnych istôt aj
EuroCop a uskutočniť aj rokovanie s nemeckými a holandskými
policajnými odborovými zväzmi

a požiadať ich o zaujatie stanovísk a podpori OZP v SR pri
presadzovaní oprávnených záujmov policajtov a zamestnancov
v rámci inštitúcií a orgánov EÚ.
Polícia čelí mnohým problémom, o ktorých sa široká verejnosť dozvedá prostredníctvom
médií, ale aj vyjadrení rôznych
osôb. Čo by podľa Vás dnes pomohlo polícii?
Urobiť si poriadok v oblasti
únikov informácií – všeobecne
a nielen v „niektorých“ prípadoch.
Analyzovať problémy a predchádzať ich vzniku. Najmä by mala
skončiť „tradícia“ vytvárania mediálnych hrdinov v polícii, keď
niektorí novinári dokážu vyrobiť
z priemerného policajta super
policajta, alebo super schopného riadiaceho pracovníka, keď sa
prezentuje snahou plniť želania
politikov, namiesto toho, aby si
uvedomil, že má len a len presadzovať dodržiavanie zákonnosti.
OZP v SR aktívne pripomienkuje novelizácie jednotlivých zákonov týkajúcich sa Policajného
zboru. Odbory tvrdo presadzujú
princíp kariérneho rastu, ktorý

Zakladateľ OZP v SR
Miroslav Litva. Foto: TASR
však, ako sa zdá, zostáva nevypočutý. V akom stave je podľa
Vás kariérny rast v súčasnosti
a čo očakávate v blízkej dobe?
Za najdôležitejšie považujem
vždy komunikáciu. Odbornú,
racionálnu, konštruktívnu. Len
taká môže priniesť správne riešenia. Ak by však nebola ochota počúvať a zo strany rezortu vnútra
by išlo vždy len o monológ, OZP v
SR by mal pritvrdiť svoje metódy
presadzovania istôt policajtov. Je
prinajmenšom naivné zmýšlanie

OKTÓBER I 2021
zo strany Nového odborového
zväzu polície, ktorý vyhlásil, že
zmeny zákona považujú za nevyhnutné a dúfajú, že minister bude
svoje kompetencie uplatňovať
citlivo. To čo urobili je zrada poslania odborov.
Prezidentka SR sa zatiaľ nevyjadrila k poslancami schválenej novelizácii zákona o štátnej
službe. Ak ho podpíše a vojde
do platnosti, dôjde k značnému
rozšíreniu právomocí ministra
vnútra a generálneho tajomníka služobného úradu. Ako vnímate túto novelu?
Túto novelu vnímam ako návrat PZ o dvadsať rokov dozadu a
v kombinácii s myslením niektorých súčasných, ale i budúcich navrátilcov do funkcií, ktorí si prídu
vyrovnať svoje osobné účty do PZ,
ako priestor pre stratu právnych
istôt policajtov a možnú devastáciu PZ.
Polícia roky bojuje s nízkym záujmom mladých. Ruka v ruke ide s
touto témou každoročný odchod
viac ako tisíc príslušníkov do civilu. Čo je potrebné spraviť, aby
PZ bol schopný osloviť nových
potencionálnych kolegov?

Odchod cca 700 policajtov ročne
považujem za prirodzenú obmenu policajtov v PZ. Ak je odchod
vyšší, signalizuje to, že niečo nie je
z hľadiska podmienok v poriadku.
Prirodzený s pribúdajúcimi rokmi
služby by mal byť posun policajtov v rámci kariérneho postupu
z priečok, ktoré vyžadujú predovšetkým fyzické danosti na miesta, kde sa vyžadujú skúsenosti z
ulice, poznanie ľudí a schopnosť
myslieť, uplatňovať a dodržiavať
zákon a na niektorých pozíciách
aj riadiť ďalších pracovníkov a
vytvárať im potrebné podmienky
pre prácu. A tento posun by mal
byť transparentný, bez preskakovania jednotlivých priečok a pod
verejnou kontrolou odborov. Kým
to tak nebude fungovať, časť policajtov nevidí svoju budúcnosť
v polícii. Na tomto sa podpisuje
ešte aj chýbajúca spravodlivosť v
odmeňovaní. Strach ako motivácia v práci policajta je len dočasná,
obyčajne po spodnú hranu nárokov na výsluhové zabezpečenie.
V prvej otázke sme naznačili
Vaše osobné skúsenosti nielen
v rámci OZP v SR, ale služby ako
takej. Vidíte niekde pararelu so
súčasnými témami? Opakujú

TÉMY MESIACA

sa tie isté problémy a témy ako
pred 30 rokmi?
K tomu poviem iba toľko – nie
iba dobrí holuby sa vracajú.
Áno, vnímam to tak, že niektoré
témy sa cyklicky opakujú. Najlepšie je učiť sa na chybách iných policajných zborov. Mnoho už bolo
vymyslené, vyskúšané. Je len na
škodu, že vo veľa prípadoch sa
nevie vedenie rezortu poučiť. Pri
riešení niektorých problémov robia tie isté chyby ako v minulosti.
To je aj príklad výroby mediálnych
hrdinov, ktorí potom vyrábajú pokusy na účet polície.

dočasný policajný prezident.
Jedna vec je výber prezidenta a
druhá kompetencia ministra odvolať ktoréhokoľvek nadriadeného bez uvedenia dôvodu. Vládna
koalícia si musí uvedomiť, že to
čo spustili, môže zomlieť časom
aj ich nominantov a nebudú mať
potom žiadne morálne právo to
kritizovať. A obeťou v konečnom
dôsledku bude polícia a policajti.
Každá zbytočná zmena – iba z titulu „tak som sa rozhodol“ je nenapraviteľnou škodou pre stabilitu polície po ktorej tak dnes, viac
ako kedykoľvek, voláme.

Minister vnútra avizoval zmenu
spôsobu voľby policajného prezidenta – mal by si ho vyberať
sám, teda sa vrátime do stavu,
aký tu bol v minulosti štandardom. Súhlasíte s takýmto výberom, alebo by mala byť voľba
viac politicky nezávislejšia?
Otázkou je čo má byť cieľom. Prezentovaná bola nezávislosť polície
od politiky a politikov. To dianie
čo momentálne vnímam je práve
opačné smerovanie. Zvýšenie závislosti polície na politikoch bude
výsledkom schválenej novely zákona, ktorý už svojím úvodným
vyjadrením, ale aj krokmi potvrdil

Pravdou je, že v súčasnosti sa
vo väzbe nachádza niekoľko
bývalých policajných funkcionárov, aj keď až do vynesenia
právoplatného rozsudku platí
prezumpcia neviny. V čom vidíte zlyhanie, že vôbec takýto stav
nastal?
Som z toho veľmi sklamaný.
Nie je to na slávu polície. Na slávu polície však nie je ani to všetko
okolo – zatýkanie s prítomnosťou vybraných médií, zatýkanie
so zbytočným používaním kukláčov v prípadoch bez rizika. A
všetko ďalšie s tým súvisiace, ako
preventívna väzba pre bývalých

policajtov, neprimeraná dĺžka
kolúznej väzby, „kajúcnici“ na
slobode, bez odobraných zbraní
s užívaním majetku, nezodpovedajúce, smiešne tresty v prípade
odsúdenia kajúcnikov, vyvolení
policajti nad zákonom – to je to čo
spochybňuje políciu. Rovnako nevyšetrovanie „Gorily“. Majetkové
zisky jednotlivcov z nej existujú,
na dôvere polície ani toto nepridáva. Toto sú body, ktoré negujú
kvalitnú prácu a výsledky všetkých poctivých policajtov.
Aké vlastnosti by mal mať
podľa Vás príslušník PZ a čo by
ste mu poradili do súčasnosti
s ohľadom na aktuálnu situáciu
v bezpečnostných zložkách?
Mal by byť čestný, spoľahlivý,
statočný, odborne zdatný, empatický k problémom občanov, vytrvalý v práci, musí si uvedomovať,
že práca policajta nie je prácou na
8 hodín, päť dní v týždni, ale je to
celoživotné poslanie. Kto chce byť
milionár, nemôže robiť v polícii –
to znamená, že policajt by nemal
byť upätý na peniaze, na druhej
strane by však mal zo svojho platu bez akýchkoľvek problémov
a starostí uživiť seba a svoju rodinu.

Pohľad do minulosti: ÚS SR bol proti § 35 ods. 2
Pri kreovaní akejkoľvek právnej úpravy sa jej dopad dá
širokej verejnosti najzrozumiteľnejšie vysvetliť prostredníctvom konkrétneho, možno
až osobného príbehu. V rámci Odborového zväzu polície
v Slovenskej republike sme našli osobu, ktorej sa dnes toľko
diskutovaný § 35 ods. 2 zákona
č. 73/1998 dotkol vo výraznej
miere. Pred rokmi Ústavný súd
tento paragraf zmietol zo stola.
Roman Laco je dnes podpredsedom OZP v SR. V minulosti
o. i. pôsobil na poste zástupcu
riaditeľa Odboru železničnej polície Bratislava, oblastnej správy
ŽP Trnava. Pre mladšie ročníky
pripomenieme, že železničná
polícia pred svojim zrušením
pôsobila ako samostatný útvar
pod ministerstvom dopravy, no
vzťahoval sa na ňu zákon upravujúci služobný pomer. A práve
uvedený paragraf sa pričinil o
odvolanie Romana Laca z funkcie v roku 2009.
„K môjmu prevedeniu na inú
funkciu došlo následne po tom,
čo sme boli spoločne s druhou
zástupkyňou Jankou Pálkovou
označení ako spoluzodpovední
za zlý morálny stav na Odbore
Železničnej polície Bratislava.
Boli sme z riadiacich funkcií
prevedení do hliadkovej služby
a boli nám odňaté celé osobné
príplatky. A dôvod? Náš priamy
nadriadený po bujarej oslave s
ďalšími dvomi kolegami si počas
noci náhodne vyberali cestujúcich a pracujúcich na hlavnej
stanici a bili ich hlava nehlava, len tak. Na druhý deň som
jedného z poškodených (mal

podliatiny po celom tele), ktorý
chcel podať trestné oznámenie
na nich, odviezol na inšpekčný útvar Železničnej polície na
pokyn riaditeľa tohto útvaru.
Vojenský prokurátor chcel tento ich skutok v prvopočiatkoch
podľa podaných trestných oznámení kvalifikovať ako mučenie a
iné neľudské zaobchádzanie, to
len, aby ste mali predstavu o čo
tam asi išlo. Následne bol v rýchlosti na nás spracovaný anonym
s výmyslami, ktoré vtedajší generálny riaditeľ (ktorý mal mimochodom s mojim priamym
nadriadeným nadštandardné
vzťahy, čo bol zrejme ten „dôležitý záujem služby“) nechcel
nechať preverovať aj napriek
nášmu naliehaniu. Dal pokyn
spracovať návrh na naše prevedenie bez udania dôvodu. Nebola nám daná žiadna možnosť
vyvrátiť klamstvá. Minister dopravy Ľubomír Vážny sa týmto
nezapodieval, aj napriek našim
snahám o objasnenie celej situácie a podpísal to bez mihnutia
očka,“ ozrejmil Laco.
Laco sa začal aktívne brániť
krátko po doručení rozkazu.
Najprv bojoval formou rozkladu.
Namietal, že vágne a nekonkretizované zdôvodnenie jeho
odvolania v zmysle „vyžaduje si
to dôležitý záujem služby“ neposkytuje nič bližšie. Mal za to,
že všeobecnou formuláciou bolo
popri zásahu do jeho výkonu
povolania zasiahnuté aj do jeho
ľudských práv. Laco neuspel. Poradná komisia rozkaz nadriadeného potvrdila, stál si za ním aj
minister.

Súdne prehry

Ďalšie kroky Romana Laca
smerovali na súdy. Trval na svojom, keď tvrdil, že poradná komisia nepreskúmala personálny
rozklad v celom rozsahu a že minister ako odvolací orgán nevychádzal zo skutočne zisteného
stavu, neozrejmil dôvody Lacovho odvolania a nevymedzil pojem dôležitý záujem služby.
Krajský súd v Bratislave napokon rozhodol v roku 2011
v Lacov neprospech, keď v zdôvodnení explicitne pomenoval,
na akých princípoch uvedený
paragraf stojí. „Zákonodarca ministrovi taxatívne nevymedzil
dôležitý záujem služby, neupravuje to ani žiaden interný predpis, preto okolnosti dôležitého
záujmu služby sú ponechané
na jeho úvahe. Takisto toto zákonné ustanovenie nevyžaduje
uvedenie dôvodov, pre ktoré takéto rozhodnutie bolo vydané.
Pokiaľ by zákonodarca vyžadoval uviesť takéto dôvody, uviedol by to v zákonnom ustanovení,“ uviedol súd. Rozmenené
na drobné, súd konštatoval, že
zákon je zákon a vo svojej súčasnej podobe neposkytuje žiadne
manévre pre ministra vo vzťahu
k možnej obrane svojho zamestnanca, ktorému neboli povedané žiadne dôvody pre jeho odvolanie z funkcie.

Zvrat

Rozhodnutie krajského súdu
o rok neskôr potvrdil aj Najvyšší
súd SR. Poslednou možnosťou
sa pre súčasného podpredsedu
OZP v SR stal Ústavný súd SR.
A ten v roku 2013 rozhodol
v jeho prospech, respektíve vec

vrátil späť najvyššiemu súdu,
ktorý v novom rozhodnutí konštatoval nezákonnosť prevedenia podľa § 35 ods. 2.
Ústavný súd už v úvode svojho
zdôvodnenia poukázal na to, že
„ustanovenie § 35 ods. 2 zákona o štátnej službe je nejasné
a pripúšťa rôzny výklad“. Sudcovia ďalej uviedli, že všeobecný výklad nadriadených bez
konkretizovania dôvodov ich
rozhodnutia je príkladom „svojvôle“. Rozhodnutie vo vzťahu
k zamestnancovi sa podľa nálezu nemôže opierať len o suché
konštatovanie „dôležitý záujem štátu“. Takýto postup súd
označil za „neakceptovateľný
a neudržateľný“ z ústavného
hľadiska v podmienkach materiálneho právneho štátu.
Za problém videl súd konanie
nižšej inštancie, ktorá podľa
neho dostatočne nevysvetlila
svoje rozhodnutie vo vzťahu k
obdobným rozhodnutiam, ktoré
„vyhrali“ sťažovatelia, teda príslušníci bezpečnostných zložiek
v minulosti zosadení na základe
rovnakého paragrafu.
Roman Laco sa tak až po štyroch rokoch od odvolania,
v roku 2013, dočkal satisfakcie,
na základe ktorej podľa súdu
boli jeho základné práva porušené.
„Ak by som sa mal vyjadriť
k tomu, čo som touto výhrou
na súde získal, tak svojou odpoveďou asi zopár ľudí sklamem.
Nemá to vôbec žiadny ružový
koniec. Síce Najvyšší súd SR zrušil rozhodnutia, ktorými som
bol prevedený na inú funkciu
a vrátil vec na ďalšie konanie
ako aj rozsudok Krajského súdu

Bratislava, ale vo veci už služobný úrad žiadnym spôsobom
nekonal. Stále ma pobaví odpoveď z Ministerstva vnútra SR,
keď som v októbri 2014 zisťoval,
v akom stave je môj prípad (rok
od právoplatného rozsudku).
Odpísali mi, že vec už bola právoplatne uzavretá (síce podľa
rozsudku nezákonne) a teda ide
o prekážku rozhodnutej veci.
Dodnes som nebol zo strany
služobného úradu odškodnený
za stratu na služobnom príjme
v dôsledku nezákonného prevedenia na inú funkciu. Svoje
nároky si uplatňujem v ďalšom
súdnom spore.
Na druhej strane malo to z môjho pohľadu aj pozitíva. Založili
sme s kolegami v roku 2009
základnú organizáciu OZP v SR
pri Železničnej polícii, kde sme
presadzovali zlepšenie pracovných podmienok pre policajtov,
ochranu ich práv s cieľom odvrátenia obdobných konaní ako
boli použité voči mne. Ja osobne som začal aktívne pôsobiť
v odboroch a už pod patronátom
OZP v SR sme dosiahli uvedený
víťazný spor. Po vydaní aj tohto rozhodnutia sa už § 35 ods. 2
neuplatňoval a nakoniec bol zo
zákona úplne vypustený. Preto
som zhrozený z toho, že opätovne sa takéto ustanovenie do zákona zavádza. Obávam sa toho,
že bude nástrojom bezbrehej
likvidácie policajtov, ktorí mali
to „šťastie“, že sa stali nadriadenými v rámci ich kariérneho
postupu. Myslím, že poslanci to
ešte vyšperkovali a odbory sa už
k takémuto návrhu ani vyjadrovať nebudú. Takže veľký klobúk
dolu,“ uzavrel Laco.
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Policajti by sa mali viac venovať
dezinformáciám: Majú na tento boj prostriedky?
Dočasný prezident Policajného zboru plk. Štefan Hamran
sa zúčastnil tlačového brífingu
po boku premiéra Eduarda Hegera a ministra zdravotníctva
Vladimíra Lengvarského. Dočasný prezident Hamran avizoval, že polícia spraví všetko
preto, aby zastavila ataky na
zdravotníkov, ako aj konanie
tých, ktorí šíria dezinformácie.

Ataky niektorých odporcov očkovania voči zdravotníkom nabrali
na takých obrátkach, že došlo
k fyzickým útokom a zmareniu
najmenej jednej očkovacej akcie
v regiónoch. Najviac útokov polícia zaznamenala v Žilinskom
kraji. Aj z tohto dôvodu sa dočasne poverený policajný prezident
v spoločnosti predstaviteľov vlády SR vyjadril k ostro sledovanej
téme.

„Úzka skupina ľudí si demokraciu vysvetľuje ako bezbrehú.
Snažia sa uplatňovať všetky
svoje oprávnenia, ale ako keby
pozabudli na povinnosti, ktoré
v demokracii platia pre každého,“
povedal Hamran, podľa ktorého k
problematike vznikne pracovná
skupina. Jej cieľom bude nielen
ochrániť zdravotníkov, ale legislatívne vyriešiť problém šírenia
dezinformácií, ktorý z trestno-

právneho hľadiska je v súčasnosti
neuchopiteľný. Dočasný policajný
prezident očakáva, že voči šíriteľom hoaxov a agresorom budú
uplatňované tvrdé opatrenia
s okamžitou platnosťou.

Ochrana policajtov

Prezentovaná stratégia sa javí
razantnejšie, ako sme mohli sledovať za posledný viac ako rok,
keď sa naša spoločnosť necháva
zaplavovať vlnami nenávisti majúcich podobu internetového
sveta, ale aj toho reálneho. „Plne
podporujeme boj proti dezinformáciám a ochranu zdravotníkov,
avšak nemôžeme pritom zabúdať
aj na ochranu policajtov. V tejto
súvislosti je vhodné pripomenúť
aj slávno-neslávne menovky. Ako
sa zdá, vďaka intervencii OZP
v SR by sa už mohli od 1. januára
2022 stať minulosťou. Otázne je,
prečo to nemôže byť skôr? Prečo
policajti nemôžu získať väčšiu,
tak potrebnú ochranu pred primitívnym lynčovaním na sociálnych sieťach už teraz? Prečo
musia nielen oni, ale aj ich rodiny
čeliť šikane? Už v marcovom čísle
POLÍCIE sme naznačovali cestu.
Ustanovenie podľa § 14 zákona
č. 171/1993 poskytuje ministrovi
vnútra priestor na okamžitý zásah. Konkrétne odsek 4. Už nie je
čas čakať, a to hlavne vo chvíľach,
keď sa od policajtov očakáva doteraz nevídané, razantné konanie.“
povedal predseda Odborového
zväzu polície v Slovenskej republike Pavol Paračka.

Polícia rieši covidové témy v teréne neustále. Foto: FB polície

VAŠE NÁMETY A TIPY NA REPORTÁŽE POSIELAJTE NA
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Posilnenie kapacít

Zvolená taktika dočasného policajného prezidenta sa dotýka aj
činnosti príslušníkov Policajného
zboru v kanceláriách. Posilnené
kapacity by sa mali dotknúť nielen Národnej kriminálnej agentúry, odboru počítačovej kriminality, ale aj oddelenia komunikácie
a prevencie, v rámci ktorého prebieha v súčasnosti externá komunikácia smerom k verejnosti – a to
v podmienkach, kde sa popri inej
činnosti venujú dezinformáciám
len dvaja ľudia.
Aj na prezentovaných konkrétnych prípadoch, s ktorými sa akoby roztrhlo vrece, je badať zámer
tvrdšieho prístupu voči šíriteľom
neprávd a nenávisti. Nechajme
sa prekvapiť, či podobné prípady
skončia len osobnými previerkami v mieste bydliska takýchto
osôb, alebo bude nasledovať aj
verejnosťou požadovaná bodka
v podobne odsúdenia páchateľa.
Od tohto momentu sme ešte ďaleko, no už teraz treba myslieť na
dva nosné piliere uvedené v našom článku – legislatívna ochrana
policajtov a posilnenie kapacít.
Podľa našich posledných informácií sú témy legislatívy a navýšenia personálnych stavov súčasťou
rokovaní i najrôznejších pracovných skupín. Aj keď už včera bolo
neskoro, nastolené problémy je
nutné vyriešiť čím skôr. Nie je
možné, aby ktokoľvek očakával od
polície nadštandardné výsledky
bez toho, aby jej príslušníci mali
jasne vymedzené mantinely.
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Stolnotenisová legenda s ocenením:
Gratulujeme Jánovi Vaniakovi
Bývalý policajt s takmer tridsaťročnou kariérou v Policajnom zbore, dnes výsluhový
dôchodca, no stále aktívny
hráč stolného tenisu - alebo
ping-pongu - a spoluautor turnaja o Putovný pohár polície.
Ján Vaniak sa dočkal významného ocenenia za svoje celoživotné dielo.
Písal sa rok 1996, keď Ján Vaniak, Ladislav Gračík a vtedajší
šéfredaktor odborárskych novín
Ivan Gális iniciovali vznik stolnotenisového turnaja o Putovný
pohár polície. Až do vypuknutia
pandémie sme ho zažili v podobe
dvadsiatich troch ročníkov. Posledné dva sa pre všadeprítomný
Covid-19 neuskutočnili. To je len
jeden z množstva dôvodov, prečo
si Ján Vaniak vyslúžil Cenu Klubu fair play Slovenského olympijského a športového výboru za
to, že po celý život sa riadil pravidlami fair play a nikdy neprotežoval žiadneho zo súperov.
„Potešilo ma to, zahrialo pri srdci, ako sa hovorí. Ďakujem všetkým spolupracovníkom a tým,
ktorí ma podporovali,“ povedal
Vaniak, na ktorého sú právom
hrdé jeho manželka (čoskoro ich
čaká 50. výročie), dve deti, štyri
vnučky a dve pravnúčatá.

Dnes 72-ročnému Vaniakovi
stolný tenis učaroval už v roku
1962, kedy sa na jeho škole objavili úspešní československý reprezentanti. Na funkcionársku
dráhu sa po rokoch aktívneho
súťaženia vybral v 90. rokoch
minulého storočia. Odvtedy až
dodnes dosiahol všetky možné
vrcholy. Pôsobil ako medzinárodný rozhodca na mnohých prestížnych podujatiach v množstve
rôznych kategóriách, predsedal
bratislavskému stolnému tenisu,
bol členom výkonného výboru
hlavného orgánu na Slovensku,
predsedal komisii rozhodcov, pôsobil ako člen redakčnej rady odborného časopisu, čestné ocenenie si prebral aj z rúk prezidenta
SOŠV Antona Siekela.
Nemenej zaujímavým je prelom aktívneho stolnotenistu s
pôsobením v polícii, kde naposledy Vaniak končil ako zástupca riaditeľa Odboru kriminálnej
služby KR PZ Bratislava. „V roku
1986 sme spolu s p. Ladislavom
Gračíkom založili oddiel stolného tenisu na súčasnej Strednej
odbornej škole PZ v Pezinku. Káder družstva tvorili poslucháči
školy a prvým predsedom klubu
a vedúcim družstva som sa stal
ja,“ uviedol Vaniak. V roku 1992
sa klub premenoval a v súťažiach

pôsobí pod novým názvom Športový klub polície pri Akadémii
Policajného zboru v Bratislave
(ŠKP pri APZ Bratislava). Zo zakladajúcich členov z roku 1996 v
klube ostal len Ján Vaniak, ktorý
naďalej, už 35 rokov pôsobí vo
funkcii predsedu, a aj ako aktívny hráč.
V roku 2019 sa Vaniak pričinil o
organizáciu Majstrovstiev Európy Policajných zborov v stolnom
tenise v Bratislave, kde slovenské

mužstvo mužov triumfovalo,
ženy skončili na slušnom piatom
mieste.
„Odborový zväz polície v Slovenskej republike gratuluje Jánovi
Vaniakovi za ocenenie a zároveň
mu touto cestou ďakuje za jeho
celoživotný prínos v stolnom tenise, cestou ktorého ukázal, ako
sa dá zladiť profesionálne pôsobenie príslušníka Policajného
zboru so športovou záľubou. Tešíme sa na ďalšie pokračovania

turnaja o Putovný pohár polície, ktoré tak ako v minulosti, aj
v budúcnosti budeme podporovať,“ povedal predseda OZP v SR
Pavol Paračka.
„Aktívne spolupracujem s funkcionármi OZP v SR, aj s radovými členmi. Verím, že aj napriek
zdravotným komplikáciám sa
ešte dožijeme ďalších ročníkov
turnaja a že sa budem môcť podieľať na ich organizácii,“ uzavrel
Vaniak.

Celoživotná drina nášho exkolegu bola ocenená prestížnou cenou. Foto: Ján Súkup

Nikdy nezabudneme
„Tam... niekde ďaleko hore svieti hviezda…
Hviezda na ktorú nikdy nezabudneme...“
Dňa 04. 11. 2021 uplynie 15 rokov, kedy vo veku 34 rokov pri výkone služby tragicky zahynul ppor. Tibor Bolech in memoriam.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Česť jeho pamiatke!

Dňa 05. 10. 2021 nás vo veku 60 rokov opustil náš kolega Ladislav Janoščík, zamestnaný ako servisný technik v Automobilových opravovniach MV SR, a. s. prevádzka Košice, kde pracoval viac ako 40 rokov. Bol dlhoročným členom základnej organizácie Odborového zväzu polície v Slovenskej republike 10-19 AO MV SR Košice. Touto cestou vyjadrujeme úprimnú sústrasť
rodine.
Česť jeho pamiatke!

Dňa 02. 10. 2021 nás náhle vo veku 41 rokov navždy opustil náš syn mjr. Mgr. Anton Čerešňák. V polícii pracoval 20 rokov.
Naposledy bol zaradený ako vyšetrovateľ na KR PZ Trnava. Rodina zosnulého vyslovuje poďakovanie príbuzným, známym,
spolupracovníkom za prejavenie sústrasti a účasti na poslednej rozlúčke. K vyjadreniu úprimnej sústrasti a poďakovaniu za
dlhoročnú službu mjr. Mgr. Čerešňáka sa pripája aj OZP v SR.
Česť jeho pamiatke!
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Názor odborára: Pohľad na službu na hranici
z prvého radu
Stránky POLÍCIE sú k dispozícii
celej členskej základni. Zaujímajú nás vaše názory, úspechy
či rôzne pohľady na výkon služby. Pre články z prvej kategórie
je pre vás k dispozícii rubrika
NÁZOR ODBORÁRA.

Bez vojaka sú ľudia stratení, jazdia do zákazov a ja by som ich
mal riešiť, čo znamená skákať
cez betónové panely a zastavovať vozidlá idúce v pruhu pre
nákladnú dopravu prekračujúce
maximálnu povolenú rýchlosť.

V redakčnom maile novinypolicia@gmail.com sa nám objavilo
niekoľko vašich článkov, ktoré
budeme postupne uverejňovať.
V aktuálnom čísle sa o svoj názor
podelí Juraj Spevár, referent DO
PZ BA KDI KR PZ BA a člen ZO
OZP v SR:

Od dňa 20. 09. 2021 armáda na
hraniciach nie je a dvaja policajti
nemôžu riešiť covid kontrolu a aj
priestupky v doprave. Dopravný
inžinier vraj nevie čo s tým spraviť, takže osobné vozidlá idúce
v pruhu pre nákladnú dopravu
sa vyhnú kontrole či už naschvál
alebo omylom.

tak väčšina z nich zmení názor.
Sú ale aj takí, ktorí si to nedajú
vysvetliť. V tejto chvíli stačí skontrolovať technický stav vozidla
a VŠETKY potrebné doklady
k prevádzke a vedeniu motorového vozidla. Ak vodič nepredloží
vytlačenú platnú PZP, tak môže
prísť o OEV a TEČ a zrazu začne
spolupracovať, len aby mohol
so svojím vozidlom pokračovať
ďalej. Mobil už samozrejme tiež
nemá v ruke, lebo by sa nemal
čím pochváliť na sociálnych sieťach. Či je takéto jednanie z mojej strany správne záleží od uhla
pohľadu.

K tým provokatérom napíšem
len toľko... Ak si policajt naštuduje 5 paragrafov, tak každého
jedného novodobého právnika,
študujúceho na VŠ Facebook
vyšachuje. Všetci si myslia, že porušujú vyhlášku, ktorá je nezákonná, nulitná... Toto sa im nedá
vysvetliť, ale keď im poviem, že
všetko je už zakotvené v zákone,

Tento človek chce robiť zle, mohol by som ho oznámiť, poslať
preč a mať od neho pokoj, ale
podľa môjho názoru, keď už pošle vojaka do XYZ a chce policajta,
tak dostane plný servis. Chyba je
ale podľa mňa v tom, že niektorí policajti nie sú ochotní hľadať
v zákonoch to čo potrebujú a tým
pádom nevedia odpovedať na tie

„Naše oddelenie pôsobí na HP
Jarovce-Kittsee. Značenie pred
prechodom je asi slabé, lebo 30%
vodičov vojde do zákazu nakoľko
zrazu nejazdia nákladné vozidlá
v pravom pruhu a osobné v ľavom, ale opačne. V noci je to ešte
horšie, keďže tu chýba svetelné
signalizačné zariadenie. Z toho
dôvodu musí na začiatku stáť
vojak, aby usmerňoval vodičov.

zákerné otázky typu, že na základe akého zákona, aj keď oni sami
nevedia poriadne o čom rozprávajú. Ja som si to našiel kvôli sebe
a to z toho dôvodu, aby som mal
každému čo odpovedať a nebol
na videu za neschopného.

zujú na ďalšie zákony, sú pre policajta nočnou morou a popravde
ani sa nedivím ak sa na to policajt ani nepozrie.“
Poznámka OZP v SR: Vedenie
odborov upozorní kompetentných na potrebné vyriešenie

NÁZOR
ODBORÁRA
Vo vestníkoch, kde by mal policajt nájsť to čo potrebuje je XY
strán ktoré sú plné výnimiek,
ktoré sa menia a dopĺňajú, odka-

dopravného značenia, resp. systému zaraďovania vozidiel do
jazdných pruhov na spomenutom HP.

ZO 8/68: Aktivity petržalských odborárov
Základná organizácia Odborového zväzu polície v Slovenskej republike pri Okresnom
riaditeľstve PZ v Bratislave-Petržalke patrí medzi najaktívnejšie odborárske súčasti.
Petržalčania nezaháľali a posledné obdobie s ohľadom na dodržiavanie opatrení
využili v čase pandémie na tri spoločné akcie.
V novinách POLÍCIA radi zverejníme aktivity aj ďalších základných organizácií. Spoločné
stretnutia prispievajú nielen
k stmelovaniu kolektívu, ale aj
psychickej pohode, ktorú tak
veľmi v súčasnosti potrebujeme.
V prípade, že sa chcete podeliť
o aktivity vašej základnej organizácie, obráťte sa na náš redakčný
mail novinypolicia@gmail.com.
Vaše články radi zverejníme, prípadne na vašu žiadosť upravíme
do konečnej podoby. V aktuálnom čísle vám prinášame vlastný
text odborárov zo ZO 8/68.

jeseň by sme sa radi stretli opäť.

Augustové lahodné
„mlsanie“

Júnový piskot pneumatík

Aby sme toto leto neskončili
len pri bohapustom adrenalíne, škrípajúcich prevodovkách
a benzínovom opare, kde si človek
nemôže dať na prázdny žalúdok
nič iné „šmakoidné“ len famózny
tradičný čapovaný československý nápoj, keďže po výborných
výkonoch sme zostali predsa len
trochu hladný, museli sme aj tento rok zopakovať našu každoročnú grilovačku na jednom veľmi
rozkošnom trampskom mieste za
niekdajším petržalským Lidom.

Ak sa chcete rovnakého podujatia zúčastniť aj vy, stačí sledovať
našu stránku na Facebooku. Na

Ani aplikácia Aladin a jej predpoveď
jediného
chladného
a upršaného piatka mariánskeho
leta nás skalných odborárov už
aj s mini-odborárikmi neodradili
a prehánky, vlhko, vietor a dážď
sa stali našimi novými kolektívnymi výzvami. A keďže odvážnemu šťastie praje, namiesto hodín
predpovedaného permanentného popŕchania na nás boh dažďa
zaplakal len raz, pred čím sme sa
viac-menej uchránili preventívne
postaveným stanom. I keď technickú zdatnosť našim odborárskych stavbárov nemožno uprieť,
jeho stavbu spoločnými silami
ako pri Babylonskej veži, dokončili

Vďaka zlepšeniu situácie a uvoľneniu opatrení sme sa aj my odborári v Petržalke mohli znovu
plnohodnotne stretnúť a tráviť
spolu čas. A aby to bolo aj dostatočne „akčné“ začiatkom júna sme
zorganizovali v poradí už 6. jazdu
na benzínových motokárach. Zúčastnili sa jej malí i veľkí. Hodina
jazdy, piskot pneumatík, spálený
benzín, dym, prilby či adrenalín to
sa nepáči len mužskej časti nášho
členstva, ale i dámam, preto sa na
stupienok víťazov napokon nepostavili len páni.
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Odborári opäť pretekali na motokárach. Foto: archív
až po dopadnutí poslednej kvapky plaču fínskeho Ukka na zem.
Aj napriek tomu to však pre nás
bola jedna z našich najkrajších
grilovačiek vôbec a ďakujeme
všetkým jej účastníkom, či už malým alebo veľkým. A vy ostatní,
ktorí ste zaváhali a neprišli, napriek odkazu na FB OZP v SR, žia-

den strach. Na budúci rok sme tu
zas a veríme, že trampský prístav
za petržalským Lidom nás opäť
nesklame.

Jesenná ochutnávka

Žiadna jeseň u nás v Petržalke
sa už tradične nemôže zaobísť
bez ochutnávky vína. Roky sme
holdovali skôr juhomoravským

vínnym pivničkám, nie tak však
z rozmaru ako z finančnej náročnosti slovenských ustanovizní
tohto typu. No toho roku sme sa
vzhľadom na pandémiu a neistotu opatrení, ktoré nás na jeseň a v
zime už so železnou pravidelnosťou čakajú, rozhodli navštíviť slovenský vinársky kraj. A dobre tak,
našli sme skutočný trblietajúci sa
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Ochutnávka vín sa uskutočnila v krásnom prostredí. Foto: archív
skvost. Že naša zem je prekrásny
kúsok sveta, vieme všetci Slováci,
ale že len zopár metrov nad starým
kráľovským mestečkom neďaleko hlavného mesta sa ocitneme v
Toskánsku, to sme veru nevedeli.
Kľukatejúce sa cestičky, kamenné
múry, rozvaliny malých domčekov

a zopár ospalých lavičiek, naokolo
lány vínnej révy, prenikavá vôňa
prešu a my. Domáce syry, šunky a
salámy, v peci pečený chlebík, pivovarnícky guláš, pagáče a hlavne
chuť veltlínskeho, leánky, rizlingu
či rulandského šedého mladého
slovenského vinára, to všetko a k
tomu ešte jackpot, nezabudnuteľ-

ný výhľad na hviezdami posiatu
októbrovú noc nad Svätým Jurom.
Tak toto si veru nenecháme ujsť
ani budúci rok. Kto sa chce pridať,
nech sleduje FB OZP v SR.

Role hlavného grilovača sa zhostil predseda
ZO M. Paška. Foto: archív

Základné organizácie OZP v SR (7.)
Na stránkach POLÍCIE vám predstavujeme základné organizácie Odborového zväzu
polície v Slovenskej republike v rámci pravidelnej rubriky.
1. Názov: ZO OZP v SR č. 917-1 Prievidza pôsobí v okresoch Prievidza
a Partizánske
2. Vznik: 1991
3. Aktuálny počet členov: 169
4. Predseda: kpt. Mgr. Bc. Marian
Hladký
5. Zmysel odborov: Zmyslom
fungovania odborov je zabezpečovanie práv a istôt pre zamestnancov a následne kontrolovanie
plnenia týchto záväzkov, ktoré sú
uvedené v zákone o štátnej službe
príslušníkov PZ, v zákone o štátnej službe, ako aj v zákone o výkone služby vo verejnom záujme
a samozrejme aj v jednotlivých
kolektívnych zmluvách všetkých
úrovní.

Odborový zväz je garantom dodržiavania zákonnosti zamestnávateľa voči svojim zamestnancom
a taktiež rovnocenným sociálnym
partnerom, ktorý sa má spolupodieľať pri tvorbe nových predpisov
a takto predchádzať už v samotnom zárodku porušovaniu práv
zamestnancov. Ak napriek tomu
dôjde k porušeniu resp. k prekročeniu hranice práv zamestnanca,
tak je povinnosťou odborového
orgánu, aby sa k uvedenej veci vyjadril a zároveň ponúkol zamestnancovi právnu ochranu.
Naša ZO zároveň poskytuje aj
tzv. malú právnu ochranu, ako
benefit pre našich členov, kde náš
advokát poskytuje drobné právne
rady, pripravuje rôzne zmluvy, atď.
nad rámec právnej ochrany OZP
v SR. OZP v SR poskytuje členom
možnosť členstva v Podpornom

fonde, ktorý sa dá chápať ako finančná podpora pre prípad invalidity alebo úmrtia svojho člena,

kpt. Mgr. Bc.
Marian Hladký

kde je výraznou finančnou pomocou v ťažkých chvíľach pozostalých nášho člena.
A v neposlednom rade mi nedá
spomenúť, že odborový zväz má
svoju úlohu aj v kultúrnom, turistickom alebo športovom vyžití
svojich členov, ale aj ich rodinných
príslušníkov, pričom nezabúda aj
na naše najmenšie ratolesti, ktoré
možno v budúcnosti rozšíria naše
rady.
6. Prínos ZO: Som predsedom
ZO OZP v SR č. 917-1 Prievidza od
5.11.2004 a svojou činnosťou som
prispel k mnohým aktivitám našej ZO, k bohatému sociálnemu
vyžitiu ako aj k posunutiu smerovania OZP v SR k moderným
elektronickým službám, čo z pozície môjho zaradenia ako informatika bola jednou z kľúčových tém,

aby boli naše odbory pružnejšie
a prehľadnejšie aj pre našich členov.
7. Kontakt:
ZO OZP v SR č. 917-1, Prievidza M.
Mišíka 11, Prievidza, 0961273166
8. Odkaz predsedu ZO:
Nakoľko od 1.1.2022 budem výsluhovým dôchodcom, chcel by som
využiť túto príležitosť, a rozlúčiť
sa s kolegami, ktorí ma osobne
poznajú. Chcel by som taktiež popriať všetkým, ktorí ďalej slúžia,
veľa pracovných úspechov. A keď
sa stretneme v uniformách a na
vozidlách z rôznych období, tak
nezabúdajte, že ja som vaša história :).

Antikonfliktný tím polície posilnia noví
členovia
V dňoch 27. 9. - 1. 10. 2021 sa na
SOŠ PZ Košice konal 7. základný
doplňujúci kurz pre príslušníkov zaradených do antikonfliktného tímu PZ.

Cieľovou skupinou boli policajti z KR PZ v Bratislave, KR PZ
v Trnave a KR PZ v Žiline. Frekventantom kurzu prezentovali
a odovzdali nové poznatky pedagógovia SOŠ PZ Košice ako aj

lektori a koordinátori z odboru
poriadkovej polície PPZ.
Obsahom vzdelávania bolo
získanie základných poznatkov
o psychológii davu, zvládanie zá-

ťažových situácií, prehĺbenie vedomostí o právnej úprave ochrany verejného poriadku a rozvoj
komunikačných zručností formou inovatívnych zážitkových
metód pedagogiky a psychológie,

ktoré uplatnia pri ich nasadení
v antikonfliktných tímoch počas
realizácie bezpečnostných opatrení na verejných zhromaždeniach
a podujatiach.
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Cvičenie v jadrovej elektrárni Mochovce

Foto: KR PZ NR

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
Čiastka 58
Rozkaz prezidenta Policajného zboru
o streleckej príprave novoprijatých príslušníkov Policajného zboru

o komisii na vykonanie opravnej skúšky
odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej
polície v Bratislave

o streleckej príprave príslušníkov Policajného zboru vyzbrojených služobným revolverom

Čiastka 59
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o komisii na preskúmanie rozhodnutia riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru
v Trnave č. KRPZ-TT-ZP1/2021/003391-007
mimo odvolacieho konania

Čiastka 61
Opatrenie prezidenta Policajného zboru,
ktorým sa mení opatrenie prezidenta Policajného zboru č. 37/2021 o režimových
opatreniach v objekte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Račianskej 45
v Bratislave

Čiastka 63
Rozkaz prezidenta Policajného zboru
o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej
jednotky Policajného zboru vyslanom na
územie Rumunska

Čiastka 60
Rozkaz prezidenta

Čiastka 62
Rozkaz prezidenta

Policajného

zboru

Policajného

zboru

Čiastka 64
Rozkaz prezidenta Policajného zboru
o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej
jednotky Policajného zboru vyslanom na

09 I 2021

územie Rumunska
Čiastka 65
Rozkaz prezidenta Policajného zboru
o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej
jednotky Policajného zboru vyslanom na
územie Albánskej republiky
Čiastka 66
Rozkaz prezidenta Policajného zboru
o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej
jednotky Policajného zboru vyslanom na
územie Litovskej republiky

Polícia Slovenskej republiky 446 802 I Polícia SR – Bratislavský kraj 77 299 I Polícia SR – Trnavský kraj 31 378 I Polícia SR Nitriansky kraj
42 113 I Polícia SR – Trenčiansky kraj 22 853 I Polícia SR – Žilinský kraj 30 744 I Polícia SR – Banskobystrický kraj 35 585 I Polícia SR –
Prešovský kraj 34 670 I Polícia SR – Košický kraj 47 263 I Hoaxy a podvody – Polícia SR 116 240
Policia slovakia 228 594
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