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Rozhovor s predsedom OZP v SR Pavlom
Paračkom: Úspechy a problémy PZ
Ak bol rok 2020 dramatický
a zaskočil celú spoločnosť, Policajný zbor nevnímajúc, jeho nasledovník, rok 2021, bol adrenalínovou jazdou, ktorá sa, bohužiaľ,
stále nekončí. O pandemických dopadoch na chod polície,
o zmenách kľúčových zákonov,
o problémoch v zbore a ďalších
kľúčových témach, o ktorých
sme písali nielen my na stránkach POLÍCIE, sme sa rozprávali
s predsedom Odborového zväzu
polície v Slovenskej republike
pplk. Mgr. Pavlom Paračkom.
Viesť akúkoľvek súkromnú, štátnu či odborársku organizáciu nie
je v súčasnosti jednoduché. Súčasnosť je neistá a budúcnoť prináša
množstvo otáznikov. S predsedom
OZP v SR Pavlom Paračkom sme
sa snažili nájsť odpovede na tie
najpálčivejšie otázky, ktoré trápia
Policajný zbor. Iste existuje rad
ďalších a my radi využijeme príležitosť v budúcnosti, aby sme predstavili plány a stanoviská odborov.

Ako by ste zhodnotili rok 2021
z pohľadu Policajného zboru?
Rok 2021 je možné zhodnotiť
opäť ako veľmi náročný, hektický.
Opäť je poznačený pandémiou
v spojitosti s ochorením Covid-19.
A tak ako v predchádzajúcom
roku boli aj v tomto policajti permanentne nasadzovaní do veľkého množstva opatrení, ktoré
boli prijímané hlavne v súvislosti
s bojom proti Covidu. Dohliadali
nad samotným dodržiavaním prijímaných opatrení obyvateľstvom,
v prevádzkach, vykonávali permanentné kontroly na hraničných
priechodoch, vykonávali štátnu
službu na odberových miestach,
chránia lekárov v očkovacích centrách a množstva ďalších.
Spomeňme aj niektoré bezpečnostné akcie, ktoré nemali bezprostrednú spojitosť s pandémiou,
ale aj napriek tomu jednoznačne
táto sťažila ich výkon služby, ako
napríklad Globsec, či bezpečnostná akcia roka akou návšteva pá-

peža Františka bezpochyby bola.
Ale aj viacero rôznych protestných
akcií, pričom niektoré boli veľmi
vypäté a odrážali neľahkú, napätú
situáciu v celej spoločnosti.
Môžem skonštatovať, že policajti
išli počas celého roka takpovediac
z opatrenia do patrenia. Za čo im
patrí veľký rešpekt, úcta a obrovské ĎAKUJEME. A aj z tohto dôvodu veľmi negatívne vnímam fakt,
že po odchode cca 1400 policajtov
za rok 2020 tu máme pokračovanie v tomto zlom trende aj v roku
2021, kde sa predpokladá odchod
približne rovnakého počtu policajtov ako rok predtým, pričom
v roku 2020 stredné odborné
školy vyradili 271 policajtov a tohto roku 609 spolu teda 941. Teda
celkovo za dva roky z PZ odíde ku
koncu roka 2021 skoro 3000 skúsených policajtov, ktorí mali odovzdávať svoje skúsenosti mladším
kolegom.
Veľmi ma mrzí, že naše návrhy
na udržanie policajtov v PZ, ktoré

sme predkladali už koncom minulého roka, neboli vyslyšané a že
nám naďalej odchádza, v podobe
starších, skúsených kolegov, pridaná hodnota Policajného zboru.
Doposiaľ sme nezaregistrovali
žiadnu snahu o udržanie týchto
policajtov. Rovnako ale nesmieme
zabúdať aj na policajtov, ktorí do
PZ nastupujú. Treba im nastaviť
platové náležitosti tak, aby každý
policajt dokázal zo svojej mzdy
bez problémov uživiť seba a svoju
najbližšiu rodinu. Priestor vidíme
aj v zabezpečení dostupnosti ubytovania. Treba sa veľmi intenzívne
zamerať a nanovo nastaviť celý
systém finančného ohodnotenia
policajtov. Prečo máme napríklad
stále čakať na valorizáciu? Lekárom sa zvyšuje plat automaticky
zo zákona. Nemusia sa ani v rámci
kolektívneho vyjednávania naťahovať doslova o centy. Ak by sme
mali aj my takéto možnosti, mohli
by sme sa posunúť na úroveň
škandinávskych krajín a rokovať
tak len o nefinančných benefitoch

pre policajtov.
Pozrime sa aj na vstupnú branú
do PZ, ktorou je aj SOŠ PZ Pezinok.
Je to katastrofa. Nedostačujúce
ubytovacie kapacity, časť je v katastrofálnom nevyhovujúcom stave, chýba aj materiálno-technické
vybavenie a to aj v ďalších rezortných školách. Treba objektívne
poznamenať, že niečo už bolo zrekonštruované, zakúpené. Ide to
však veľmi, veľmi pomaly. Ako sa
môžeme púšťať do ťažkých reforiem, keď nevieme zabezpečiť také
základné potrebné veci ako sú napríklad práčky, či chladničky pre
ubytovaných študentov? Všetko je
problém, všetko trvá. Zachraňuje
to tu len profesionálny prístup vyučujúcich pedagógov.
Jedna vec je vnímanie a dôvera
verejnosti, druhá sú aktuálne
problémy z vnútra organizácie.
Aká nálada panuje medzi člen-

pokračovanie na 2. strane

OZP v SR na proteste za vyššie platy.
Aký je stav vyjednávaní?
Keď sa prvé kolo vyjednávaní odborárov na Úrade vlády
o zvýšení miezd pre štátnych
zamestnancov neskončilo želaným výsledkom, uskutočnil sa
protest, ktorého sa zúčastnili aj
zástupcovia a členovia Odborového zväzu polície v Slovenskej
republike. Pokojným a slušným
spôsobom vyjadrili svoju nespokojnosť s tým, že druhý rok po
sebe by sme z nášho slovníka
mali vymazať slovo valorizácia.
OZP v SR zastupuje vo vyjednávacom tíme Konfederácie odborových zväzov SR jeho predseda
Pavol Paračka. Aj on sa podieľa
na kreovaní oboch kolektívnych
zmlúv vyššieho stupňa pre verejnú a štátnu službu pre rok 2022,
ktoré k uzávierke tohto čísla POLÍCIE stále neboli podpísané. Kameňom sváru sa stali dve čísla 13
a 0. Zatiaľ čo odborári žiadajú valorizáciu vo výške 13 percent, vláda na prvom vyjednávaní otvorene hovorila o nulovom navýšení.
„Posledný rok sa platy v štátnej
správe nezvyšovali. Boli sme radi,
že sa nám podarilo pre zamestnancov vyrokovať aspoň iné nefinančné benefity. Prešiel však už

pokračovanie na 3. strane

Protest podporili aj členovia OZP v SR. Foto: TASR
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Paračkom: Úspechy a problémy PZ
pokračovanie z 1. strany
mi OZP v SR? S akými otázkami
sa na Vás obracajú Vaši členovia
najčastejšie, čo dnes najviac trápi
príslušníkov PZ?
V súčasnej dobe policajtov naj-

spoločnosti nemá žiadne miesto.
Takýto ľudia by mali byť exemplárne potrestaní. Aj preto budeme
ďalej pokračovať v presadzovaní
krokov, ktoré by prispeli k väčšej
ochrane policajtov a ich rodinných
príslušníkov.

bri 2020, dohodli na tom, že keď
bude zo strany jednotlivých nadriadených odôvodnený záver, že nie je
možné toho-ktorého zamestnanca
prepustiť, tak určite sa bude presadzovať za zrušenie tejto požiadavky
zo strany vlády. Vzhľadom k tomu,

Robia sa podľa Vás aktivity vedúce smerom k zatraktívneniu služby, aby bol počet odchodov nižší a
nábor vyšší? Ako môžeme získať
mladých ľudí do polície?

Treba sa intenzívne sústrediť a robiť všetko potrebné pre naplnenie
časti programového vyhlásenia
vlády na obdobie rokov 2020 až
2024, kde sa okrem iného spomína
zachovanie zvyšovania atraktivity
a spoločenskej prestíže policajného povolania. Či to bude v podobe
finančného ohodnotenia, sociálneho zabezpečenia nielen počas
výkonu služby, ale aj v rámci dôchodkového zabezpečenia (pozn.
redakcie - vzhľadom k tomu, že
policajti majú obmedzené niektoré
ústavné práva) alebo zabezpečením kvalitného bývania je otázka
na príslušných riadiacich v rámci
celého rezortu vnútra.
PZ má v priebehu jedného roka
už tretieho prezidenta. Každý
prezident má vlastnú víziu riadenia zboru. Neobávate sa, že takéto
časté zmeny môžu spomaliť reformný proces? Začali ste už spolupracovať s plk. JUDr. Štefanom
Hamranom?

Predseda OZP v SR Pavol Paračka. Foto: archív
viac trápia podstavy na základných
útvaroch, kde už v súčasnej dobe
na niektorých nevieme pokryť
ani základné služby a pritom sa
stále na Policajný zbor kladú nové
úlohy hlavne v súvislosti s bojom
proti pandémii. Ak vidíme v rámci
spoločnosti nespokojnosť pedagógov či zdravotníkov, tak v rovnakej
miere musíme hovoriť o nespokojnosti aj na strane príslušníkov PZ
a civilných zamestnancov.
Do veľkej miery vnímame aj neistotu. Policajný zbor musí byť
personálne zabezpečený aj na zlé
časy a tieto tu máme už druhy rok,
pričom nedostatok policajtov sa
prejavuje v množstve hodín odslúžených v nadčase a posilňovaním
výkonu služby vo vypätých situáciách aj zložkami Ozbrojených síl SR,
ZVJS či Finančnej správy.
Jedným z problémov môžu byť
neutíchajúce útoky na radových
policajtov. Zverejňujú sa nielen
ich mená, ale aj adresy ich bydlísk či identity ich rodinných príslušníkov. Nariadenie o povinnosti nosenia menoviek je stále
v platnosti. Ako vnímate kvalitu
ochrany policajtov zo strany zamestnávateľa? Bude garanciou
ochrany v zákone aj urážka verejného činiteľa? Čo v tejto oblasti
vykonávate vy?
V prvom rade treba povedať, že
takéto ataky na policajtov a ich
rodinných príslušníkov Odborový
zväz polície v Slovenskej republike
vždy ostro odsudzoval a bude odsudzovať. Ide o konanie jednotlivcov
či skupín, ktoré je absolútne neakceptovateľné a v demokratickej
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Som sklamaný, že až príliš dlho
trvá odstránenie menoviek z uniforiem policajtov a pritom nám už
po nástupe nového vedenia bola
deklarovaná ochota tieto zrušiť.
Navyše vidíme, že ak zákonodarca
chce, vie obísť legislatívny proces
„skratkou“. Viackrát sme upozorňovali a to aj prostredníctvom nášho mesačníka na ustanovenie § 14
ods. 4 zákona č. 171/1993 Z. z.
Preto som rád, že nám bol v rámci
pripomienkového konania predložený návrh rozkazu ministra
vnútra, ktorým bude aspoň rozšírený okruh činností, pri ktorých
príslušník Policajného zboru v služobnej rovnošate s identifikačným
číslom nepoužíva menovku. Ide
o všetky služobné činností súvisiace s kontrolou dodržiavania protipandemických opatrení prijatých
v súvislosti s ochorením Covid-19.
Čo môže do prijatia novely zákona
takéto útoky aspoň z časti eliminovať. (pozn. redakcie - rozkaz je už
vydaný)
Posledné správy hovoria o hromadnom prepúšťaní civilných
zamestnancov pôsobiacich na
niektorých útvaroch PZ, čomu sa
venujeme v samostatnom článku aktuálneho vydania POLÍCIE.
Nemáte obavu, že ich povinnosti
teraz budú musieť robiť za nich
policajti zo základných útvarov?
V uvedenom prípade ide o plnenie
uznesenia vlády SR č. 649 zo dňa 14.
októbra 2020 k návrhu rozpočtu
verejnej správy na roky 2020, 2021
a 2023. My sme sa na stretnutí
s pánom ministrom, ešte v decem-

že sa k napĺňaniu tohto uznesenia
prikročilo bez akýchkoľvek korekcií, je to otázka aj na jednotlivých
nadriadených na jednotlivých
útvaroch v rámci PZ, nakoľko z ich
strany som nezaregistroval, aby sa
proti znižovaniu stavov civilných
zamestnancov na základe svojich
relevantných, racionálnych a objektívnych potrieb nejakým radikálnym spôsobom postavili.
Treba ale objektívne spomenúť aj
to, že vedeniu MV SR sa podarilo
z čísla 1298 tabuľkových miest toto
nateraz znížiť na 814. Bohužiaľ to
„bé“ je, že väčšina zachránených
tabuľkových miest je však z okresných úradov. A nie nemám obavu,
som si 100 percentne istý, že tieto
činnosti na základných útvaroch
budú vykonávať policajti.
Ako najväčšie odborové združenie policajtov i civilných zamestnancov sa zúčastňujete rokovaní
ohľadom reformy PZ. Od jej iniciácie ubehol už rok. V akom je stave? V akom stave je nové prerozdelenie krajských riaditeľstiev?
V súčasnej dobe je na programe
reorganizácia Prezídia PZ, pričom
sa jedná najmä o útvary, ktoré boli
zahrnuté do plánu obnovy, z ktorého môžeme čerpať na reorganizáciu, ale aj modernizáciu útvarov
finančné prostriedky. Následne by
mali reorganizáciou prejsť aj krajské riaditeľstvá, okresné riaditeľstvá a základné útvary. O tejto fáze
reorganizácie sa stále vedie diskusia na úrovni prezidenta PZ a riaditeľov KR PZ.

S pánom poverený prezidentom sme sa stretli na pracovnom
stretnutí s pánom ministrom. Na
tomto stretnutí bol prítomný aj generálny tajomník služobného úradu pán Šablica a pán Spišiak - poradca ministra vnútra. Osobne sa
s ním stretávam od jeho poverenia
na rôznych rezortných poradách
či komisiách. Vedenie OZP v SR
má spoločné pracovné stretnutie
naplánované na prvý decembrový týždeň. Preto sa k vzájomnej
spolupráci a jeho víziám do budúcnosti nateraz nevieme vyjadriť.
(pozn. redakcie - pracovné stretnutie sa uskutočnilo 1. 12. 2021)
V čase uzávierky tohto čísla bola
téma valorizácie odložená. OZP
v SR podporovalo návrh KOZ SR
vo výške 13%. Vyjednávania zatiaľ
nikam nepokročili. Sám ste členom vyjednávacieho tímu. Mohli
by ste nám opísať, ako vyjednávania prebiehali? Existuje nádej, že
k valorizácii platov dôjde?
Som optimista, preto stále verím,
že napokon sa k nejakému percentuálnemu vyjadreniu reálnym
číslom valorizácie platov dopracujeme. Samozrejme vyjednávaním
nebojujeme len za valorizáciu. Ide
nám aj o nefinančné benefity ako
je dovolenka pre zamestnancov
v štátnej službe, zamestnancov vo
verejnom záujme, cena stravného
lístka, výška vyplácanej PN a ďalšie
o ktorých nateraz nechcem hovoriť, nakoľko sú ešte pred nami ťažké rokovania.
Ak sa Vám nepodarí vyrokovať
žiadnu valorizáciu, aký ďalší bude
postup? Nemyslíte si, že to môže
mať demotivačný charakter pre

policajtov, ktorí sú už takmer dva
roky v mimoriadnej situácii nasadzovaní do prvej línie?
Na takýto neúspech nechcem ani
pomyslieť. Táto ťažká doba ukázala
ako sú policajti a zamestnanci MV
SR nezastupiteľní a ťažko skúšaní.
A to neberiem ako preteky kto je
viac v prvej línii, kto si zaslúži väčší
potlesk z balkónov v boji s pandémiou. Jednoznačne to táto situácia, ktorá snáď nemá ani konca,
ukázala. Samozrejme aj preto budeme tvrdo vyjednávať do poslednej chvíle. Stále platí, že nič nie je
dohodnuté, kým nie je dohodnuté
všetko.
Prezident Hamran sa pre médiá
vyjadril, že dôjde k zvyšovaniu
platov príslušníkov PZ s ohľadom
na súčasný stav ich vyťaženia.
Máte k tomuto nejaké informácie? Koho by sa toto zvyšovanie
malo týkať?
Nemám k tomuto vyjadreniu
žiadne bližšie relevantné informácie. Dúfam však, že ak, tak pôjde o
systémový krok a nie len o čiastkové úpravy. Je už načase spraviť
komplexný poriadok v oblasti platových náležitostí.
Zachytili sme informácie, podľa
ktorých by mohlo dôjsť k znižovaniu odchodného. Je to pravda?
Aj na pracovnom stretnutí, ktoré
sme mali 19.10.2021, nás pán minister uistil, že bude robiť všetko preto,
aby tieto zákonné nároky boli zachované v tejto dnešnej podobe.
Samostatnou kapitolou je kariérny rast. Vaše zásadné návrhy pre novelizáciu nariadenia č.
146/2020 neboli schválené. Garantuje súčasné nariadenie rovnaké možnosti pre všetkých bez
ohľadu na známosti? Čo ďalej sa
pripravujete v tejto téme robiť?
Ku kariérnemu rastu sme už
v predchádzajúcich obdobiach dávali viaceré zásadné pripomienky,
ktoré neboli akceptované a súčasná situácia ukazuje, že sme mali
v mnohom pravdu. Stále je však čo
vylepšovať a my sme pripravení sa
k našim návrhom kedykoľvek vrátiť. Zásadný problém by sme mali
ak by tu vznikla nejaká pohnútka, ktorá by smerovala k zrušeniu
takejto vnútrorezortnej právnej
úpravy. V takomto prípade by bolo
potrebné poukázať na rozpor v deklarácií programového vyhlásenia
vlády a smerovania PZ.
Prezidentka Zuzana Čaputová
vetovala novelu o štátnej službe,
ktorá sa stala predmetom veľ kej
kritiky vrátane hlasu OZP v SR.
Pôvodný návrh dával ministrom
a generálnym tajomníkom neobmedzenú možnosť v personálnej
politike vo vzťahu k nadriadeným. Poslanci plánujú novelu
prepracovať a predložiť nanovo.
Máte o pripravovanej ďalšej verzii
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nejaké informácie?
Tu sa iba potvrdil náš postoj
a názor na takéto ohýbanie práva
v rámci demokratického zriadenia. Bohužiaľ ani po vrátení zákona
pani prezidentkou SR do pléna Národnej rady SR, sa o tomto nerozprúdila tak potrebná konštruktívna a korektná debata. Výsledkom
je bohužiaľ opätovné schválenie
tohto zákona a to bez akceptácie
akýchkoľvek pripomienok či už
pani prezidentky, nás alebo aj odbornej verejnosti, ktoré boli verejne
prezentované po prvom schválení.
Aj z tohto dôvodu v spolupráci s
KOZ SR predložíme na Ústavný súd
návrh na posúdenie ústavnosti prijatých zmien v zákonoch č. 73/1998
Z. z. a č. 55/2017 Z. z.
V hre je naďalej nový spôsob voľby policajného prezidenta, ktorý
sa vráti v podstate do stavu spred
roka 2018. Súhlasíte s vyjadreniami niektorých politikov, že
funkcia prezidenta by mala byť
spolitizovaná, lebo hlavnú zodpovednosť za PZ nesie minister
vnútra alebo navrhujete iné riešenie?
Policajný prezident zodpovedá za
riadenie Policajného zboru a jeho
úlohy sú jasne definované v zákone o Policajnom zbore. Teda aj policajný prezident sa musí riadiť zákonom a rovnako napĺňať zákonom
dané úlohy, pričom na ich zvládnutie žiada ministra vnútra o zabezpečenie dostatočných finančných
a materiálnych zdrojov, za ktoré
zase priamo zodpovedá minister.
Aj napriek tomu, že policajný prezident je za výkon svojej funkcie
zodpovedný ministrovi, musí byť
tento absolútne apolitický. Musí
Policajný zbor riadiť profesionálne,
odborne, nestranne a nesmie pripustiť, aby sa do štruktúr a práce
polície na ktoromkoľvek stupni v
žiadnom prípade nedostala politika.

Vedenie OZP v SR aktívne hájilo záujmy svojich členov na stretnutiach s ministrom vnútra aj v roku 2021. Foto: archív
Akým výzvam bude čeliť PZ
v roku 2022?
V prvom rade je dôležité zastabilizovať celkovú situáciu v PZ. Je
potrebné dokončiť prvú fázu reorganizácie PZ, ktorou je reorganizácia Prezídia PZ. Dôležité bude
naštartovať všetky procesy s týmto
súvisiace. Ďalej treba kreovať ďalšiu
a to najdôležitejšiu fázu reorganizácie PZ do ktorej spadajú krajské
a okresné riaditeľstvá a samozrejme obvodné oddelenia. Je potrebné potom nastaviť všetky mechanizmy tak, aby Policajný zbor konal
v zmysle sloganu „pomáhať a chrániť“, čím mu opäť vrátime patričnú
dôveryhodnosť. Samozrejme nesmieme zabudnúť na samotných
policajtov, riešenie ich dôstojného
finančného, sociálneho a materiálneho zabezpečenia. Ale to som
spomenul už vyššie.

Na aké témy sa OZP v SR bude
sústrediť v najbližšom období?
Bude jeho úloha a postavenie
ešte významnejšia a podstatnejšia ako doposiaľ, keďže dochádza
k výrazným zmenám?
Odborový zväz polície v SR
je so svojou 31 ročnou históriou a úlohami nespochybniteľným
stabilným
článkom
v rezorte vnútra. Aj naďalej budeme tvrdo pracovať v prospech všetkých policajtov a zamestnancov
rezortu. Popri tom čo som spomenul v predchádzajúcej otázke, sa
určite sústredíme na pripravovanú
novelu zákona č. 73/1998 Z. z. No
a samozrejme veľa vecí prinesie
samotný život v PZ, ktoré budeme
riešiť priebežne.

Záverom dovoľte, aby som aj touto
cestou poprial všetkým policajtom
a zamestnancom rezortu vnútra
a ďalším čitateľom POLÍCIE pokojné, a hlavne zdravé prežitie blížiacich sa vianočných sviatkov.
Mnohé rodiny sa
stretnú neúplné, pandémia
si stále vyberá množstvo
obetí, a práve na nich
by sme mali
myslieť, aby
sme si sami
dávali pozor
na to najcennejšie, čo máme
- zdravie.

OZP v SR na proteste za vyššie platy.
Aký je stav vyjednávaní?
pokračovanie z 1. strany
istý čas, náklady na životnú úroveň sa v rýchlom tempe zvyšujú,
tlak na pracovné nasadenie a kvalita podmienok pre výkon činnosti
sú v čase pandémie kritické. Ako
inak sa tento štát dokáže poďakovať svojim čestným a pracovitým
zamestnancom, keď im nedokáže
zdvihnúť ich mesačnú mzdu? OZP
v SR žiada v jednej línii s KOZ SR
o trinásť percentnú valorizáciu,“
povedal predseda OZP v SR Pavol
Paračka.

O čom sa rokuje

Počas druhého rokovania na
Úrade vlády sa uskutočnil protest,
ktorého cieľom bolo nielen poukázať na neúmernosť v podobe

zmrazených platov a rastúcich
cien, ale aj vyjadrenie nesúhlasu
s dramatickým znižovaním životnej úrovne pracujúcich občanov
i ostatných skupín obyvateľstva,
vrátane slovenských dôchodcov,
so stúpajúcou infláciou, následným zdražovaním cien potravín,
elektriny, bývania i základných
služieb, a to všetko aj v kontexte
viacerých zmien pracovno-právnej legislatívy v neprospech zamestnancov a ich zástupcov.
„KOZ SR opäť predložila požiadavku navýšenia platových taríf
štátnych zamestnancov a zamestnancov pracujúcich vo verejnom
záujme o 13 %, čo by zohľadnilo
nielen infláciu, ale aj prepad platových taríf oproti rastu minimálnej
mzdy za posledné dva roky. Rovnako sme požadovali zachovanie

tzv. sociálnych benefitov na rovnakej úrovni ako v roku 2021, plus
zvýšenie doplnkového dôchodkového poistenia vo výške príspevku zamestnávateľa na najmenej
3% z objemu zúčtovaných platov
zamestnancov zúčastnených na
doplnkovom dôchodkovom poistení,“ informovali odborári vo svojom stanovisku.

Bez výsledku

Aj keď sa druhé kolo rokovania
uskutočnilo počas verejného zhromaždenia, počas ktorého boli jeho
účastníci priebežne informovaní
o priebehu dialógu, tlak niekoľkých tisíc účastníkov zatiaľ nepriniesol konkrétne výsledky. Vláda
naďalej trvala na svojom: nulové
navýšenie platov.
Vyjednávanie si nemožno pred-

staviť ako kladenie podmienok
bez racionálnych základov. Vyjednávači predostreli konkrétne
riešenia, kedy by sa z rozpočtu
mohlo na platy štátnych a verejných zamestnancov uvoľniť zatiaľ nezafixovaných 500 miliónov
eur. Tieto by mohli byť celé, alebo
z časti použité na valorizáciu platov, ale uvoľnenie týchto prostriedkov je podmienené prijatím troch
ústavných zákonov týkajúcich sa
dlhovej brzdy, daňového stropu
a dôchodkovej reformy.
„Tieto podmienky zadefinoval
minister financií už na začiatku
dnešného rokovania. V druhej
fáze rokovania tieto podmienky vláda potvrdila. Myslím si, že
nie je v poriadku podmieňovanie odmeňovania zamestnancov
v štátnej a verejnej správe takými-

to podmienkami. Nie je možné nás
stavať pred takéto podmienky. To
sú otázky, ktoré si musia medzi sebou vydiskutovať koaliční partneri vo vláde a nezaťahovať do toho
zamestnancov a ich zástupcov“,
uviedla po rokovaní na úrade vlády viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.
Ďalšie kolo rokovaní je na
programe v najbližších dňoch.
Je však otázne, aký reálny výsledok môžeme očakávať, keďže
medzičasom bol verejnosti predstavený plán finančnej odmeny
pre dôchodcov za očkovanie práve vo výške 500 miliónov eur…
(pozn. redakcie-v čase distribúcie
tohto čísla prišla vláda SR s jej najvyššou možnou ponukou)

strana 3

POLICAJNÉ AKTUALITY

NOVEMBER I 2021

NOVEMBER I 2021

POLICAJNÉ AKTUALITY

Poslanci prelomili veto prezidentky SR
a schválili novelu zákona o štátnej službe

Zákrok v piešťanskom Lidli pritiahol širokú
pozornosť médií i verejnosti

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 prezidentka
Slovenskej republiky Zuzana
Čaputová vetovala a vrátila
späť do parlamentu. Napriek
prvotným vyjadreniam novela nebola upravená a poslanci
NR SR prezidentkino veto prelomili. Do praxe sa tak zavádza
pravdepodobne protiústavný
zákon - bol to samotný Ústavný súd SR, ktorý proti nemu
pred ôsmimi rokmi vystúpil.

Prelomenie veta prezidentky
a schválenie novely tvrdo kritizuje
prezident KOZ SR Marián Magdoško. Podľa svojich prvotných
vyjadrení sa odborári plánujú
obrátiť na poslancov NR SR s cieľom získať tridsať ich podpisov,
pomocou ktorých je možné iniciovať sťažnosť na Ústavný súd.
„Dôsledkom tejto novely bude
krágľovanie nepohodlných ľudí.
Ak sa nadriadený ráno zle vyspí,
tak môže polovicu ľudí vyhodiť
z práce,“ povedal Magdoško.

Nájazdy na prevádzky zo strany osôb vyhľadávajúcich konflikty a zámerne nedodržujúce
mimoriadne opatrenia sa stali
novým národným športom.
Nebolo tomu inak ani v piešťanských potravinách. Bezradné predavačky si nevedeli dať
rady so skupinou dospelých
osôb, ktoré si odmietali nasadiť rúška a robili neporiadok.
Privolaná hliadka vykonala
zákrok, o ktorom začalo hovoriť celé Slovensko.

A aké je stanovisko OZP v SR?
„Odborový zväz polície v Slovenskej republike konzistentne
zastáva názor, že tieto novely sú
protiústavné. Je nám ľúto aj skutočnosti, že napriek prísľubom
neboli zo strany predkladateľov
akceptované žiadne pripomienky
či už pani prezidentky, nás alebo
odbornej verejnosti. Mrzí nás aj
fakt, že napriek všetkým výhradám nebola zo strany predkladateľov snaha o vecnú, racionálnu
a korektnú diskusiu k týmto novelám,“ informovali nás odborári.

Bolo len otázkou času, kedy
dôjde k fyzickému stretu medzi provokatérmi z radov rôznych aktivistov a policajtmi. Len
niekoľko dní pred incidentom
v Piešťanoch, prievidzskí policajti riešili nevhodné správanie
muža s barlami. Muž si odmietal
v potravinách prekryť horné dýchacie cesty. Keď bol z interiéru
vyvedený von, ľahol si na zem a
odmietal sa pohnúť. Privolaní
policajti ho opatrne naložili do
vozidla a odviezli na stanicu.
Celý zákrok dokumentovala
osoba, ktorá je známa tým, že
kondenzačné čiary, ktoré zanechávajú za sebou dopravné lietadlá, považuje za práškovanie
obyvateľstva chemickými látkami. Video sa ihneď dostalo na
internet a časť verejnosti policajtov za zákrok odsúdila. Faktom,
ktorý už títo ľudia nechceli počuť
je, že daná osoba je známa svojim
problematickým správaním už
dlhodobo a súpis jej priestupkov
je tvorený dvojciferným číslom.
Dočasne poverený prezident
Policajného zboru Štefan Hamran oboch zasahujúcich policajtov odmenil. „Vyšleme tak
signál, že môžu konať v intenciách zákona, nekompromisne, aj
v takýchto prípadoch. Tí dvaja
policajti si to zlízli, boli atakovaní
aj v médiách, ten človek má na
rováši 17 ďalších konaní, je tam
podozrenie z útoku proti verejnému činiteľovi, takých policajtov treba odmeniť,“ povedal vo
svojom stanovisku.

O novele zákona o štátnej službe
sme vás informovali v minulom
čísle POLÍCIE, kde sme vám rovnako priniesli konkrétny prípad,
kedy takto v minulosti platná
legislatíva poškodila súčasného
podpredsedu Odborového zväzu
polície v Slovenskej republike Romana Laca. Za pravdu mu dal napokon v roku 2013 Ústavný súd,
ktorý označil za protiústavné jeho
odvolanie z funkcie v rámci ešte
vtedajšej samostatnej železničnej
polície. Rovnako odvolaní funkcionári na základe v minulosti platnej legislatívy boli taktiež úspešní
na súde, ktorý im dal pravdu rad
za radom.

Zdá sa, že ani tento prípad, ani
nález najvyššej súdnej inštancie a
ani reakcia prezidentky Čaputovej
nestačili na to, aby poslanci NR SR
predkladanú novelu pozmenili.

Plané sľuby?

Keď prezidentka novelu vrátila
pred mesiacom naspäť do parlamentu, poslanec Juraj Krúpa pre
médiá poskytol takéto stanovisko: „Myšlienka zostáva, ale musíme hľadať cestu, ako by to mohlo
byť lepšie spracované, aby to spĺňalo aj náš cieľ a zároveň to bolo
z procesného a právneho hľadiska čisté a kancelária prezidentky
s tým súhlasila. Toto je môj zámer,” uviedol.
Výhrady prezidentky smerovali najmä k častiam zákona, ktoré
ukladali ministrovi vnútra a generálnemu tajomníkovi služobného
úradu (GTSÚ) nadštandardné
právomoci odvolávať nadriadených civilných i policajných funkcionárov čo i len s troma podriadenými z funkcie bez udania
dôvodu. Proti tomu vystúpili Odborový zväz polície v Slovenskej
republike, Konfederácia odborových zväzov, ale aj renomovaní
odborníci na bezpečnostné zložky
zo Slovenska i Českej republiky.
„V minulosti sa ukázalo, že primárnym cieľom takéhoto usta-

novenia bola spravidla možnosť
zo dňa na deň previesť, prípadne
preložiť bez udania 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
policajný odborári vo svojom stanovisku, ktorého celá verzia je dostupná na facebookovej stránke
www.facebook.com/ozpvsr.

Prehľad zmien

Napriek negatívnej odozve
z radov odbornej verejnosti
a odborárskych združení poslanci novelu zákona opätovne
a bez akýchkoľvek úprav znovu
schválili a predložili prezidentke
Čaputovej na podpis. Spravili tak
aj napriek tomu, že po prvom neúspechu hovorili o jeho zmene.
Prezidentka svoj postoj nezmenila a zákon nepodpísala ani na
druhýkrát. Zákon sa tak už čoskoro stane realitou.
Čo prináša novela zákonov
č. 55/2017 o štátnej službe a č.
73/1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej služby a Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky?

• GTSÚ bude môcť odvolať
z funkcie vedúceho zamestnanca,
ktorého priamo riadi, a to aj bez
uvedenia dôvodu, so súhlasom
štatutárneho orgánu, ak to osobitný predpis neustanovuje inak
• GTSÚ bude môcť odvolať vedúceho zamestnanca, ktorého
priamo riadi štatutárny orgán
• GTSÚ bude môcť odvolať zamestnanca vo funkcii vedúceho,
ktorého priamo riadi štátny zamestnanec vo verejnej funkcii
• vyššie uvedené odvolávania
bude možné realizovať bezodkladne, lehota desiatich dní by sa mala
aplikovať na vykonanie právneho
úkonu, nie na jeho účinnosti ani
na jeho doručenie
• v prípade Policajného zboru
a ďalších bezpečnostných zložiek
sa posilnili právomoci ministra
vnútra: „ak si to vyžaduje dôležitý záujem služby, môže minister
previesť aj bez uvedenia dôvodu
nadriadeného na inú funkciu
v tom istom mieste výkonu štátnej služby, a ak to nie je možné,
preložiť nadriadeného na inú
funkciu do iného miesta výkonu
štátnej služby alebo do iného služobného úradu“

Nejasnosti okolo prepúšťania z MV SR
Keď po ministerstve obrany
pripustilo prepúšťanie zamestnancov aj ministerstvo
vnútra, spozorneli sme. Prvé,
medializované správy hovorili
o zrušení 800, prevažne civilných miest. Výrazná menšina
sa mala týkať policajných tabuliek. Snažili sme sa preto zistiť, čo konkrétne rezort vnútra
plánuje.
„Znižovanie počtu tabuliek zloženia a počtov vychádza z limitov počtu zamestnancov, miezd,
platov, služobných príjmov a
ostatných osobných vyrovnaní
určených pre kapitolu nášho rezortu na rok 2022 v návrhu štátneho rozpočtu na roky 2022 až
2024,“ uviedol tlačový odbor MV
SR pre spravodajskú agentúru
TASR bez toho, aby konkretizoval dátum, kedy by k prepúšťaniu malo dôjsť.

Podľa našich informácií by sa
škrty mali týkať nielen okresných úradov, ale aj Policajného
zboru. Rušiť by sa mali aj niektoré civilné miesta na základných
útvaroch. Podľa ministra vnútra
Romana Mikulca by malo dôjsť
aj na policajtov, ale len v niektorých „individuálnych prípadoch“.

Naše otázky

Akékoľvek rušenie pracovných
miest a následné prepúšťanie
je veľmi citlivou otázkou, ktorú
vníma aj Odborový zväz polície
v Slovenskej republike zastupujúci nielen policajtov, ale aj zamestnancov v štátnej službe a v
službe vo verejnom záujme. Výpadok civilnej pomoci na základných útvaroch polície by mohol
priniesť personálny chaos, keď
by náplň práce civilov musela
byť rozdeľovaná medzi službu-

konajúcich policajtov, ktorých je
práve na týchto exponovaných
útvaroch nedostatok. Preto, aby
sme predišli akýmkoľvek špekuláciám, poslali sme tlačovému
odboru rezortu tieto otázky:
1. Koľko zamestnancov plánuje
rezort prepustiť? Ku ktorému
dátumu? Už bol tento krok do-

tknutým osobám oznámený?
2. Ktorých zložiek v rámci MV SR
a útvarov v rámci PZ sa bude prepúšťanie najviac dotýkať?
3. Koľko z tohto počtu bude prepustených zamestnancov pôsobiacich na civilných miestach
v rámci Policajného zboru? Viete
špecifikovať aj útvary PZ, ktorých sa tieto odchody dotknú?

4. Má rezort pripravený plán,
kto nahradí prácu týchto zamestnancov, najmä tých, ktorí
odídu z civilných miest v rámci
PZ? Nemá rezort obavu, že dôjde
k zaťaženiu policajtov na základných útvaroch, ktorí budú musieť vykonávať túto činnosť "za
civilov"?
5. Budú mať prepustení zamestnanci nárok na odchodné? Ak
áno, v akej celkovej predpokladanej súhrnnej výške toto bude
zo strany zamestnávateľa vyplatené?
6. Prečo sa rezort odhodlal k tomuto kroku a čo si od neho sľubuje?

Koordinované skupiny

Rovnakou „rebéliou“ sa inšpirovala partia z Piešťan, ktorá
bez rúšok obťažovala predavačky z miestnych potravín. Keď sa
s privolanými policajtmi dostali
do konfliktu a neuposlúchli ich
pokyny, policajti zakročili. O ich
postupoch sa opäť a raz mohlo
presvedčiť celé Slovensko, ktoré
zákrok sledovalo prostredníctvom živého vysielania na sociálnej sieti.
Policajti zadržali celkovo tri
osoby, z ktorých jedna pri zákroku utrpela zranenie, rovnako
ako jeden z príslušníkov. O pár
hodín minister obrany Jaroslav
Naď informoval, že dvaja z troch
zadržaných mužov boli bývalými a problémovými vojakmi.
Tento fakt poukázal na nebezpečný element podobných aktivít z posledného obdobia: nejde
o obyčajných ľudí, ktorí sa snažia
vyjadriť nesúhlas či s vládou SR
alebo s mimoriadnymi opatreniami, ide o špecifické skupiny,
ktoré sú pravdepodobne koordinované a usmerňované istými
záujmovými skupinami. Ich cieľom je vyvolanie násilia, chaosu
a agresie.
Prokurátor napokon žiadal
väzbu pre dvoch mužov, pričom
jeden z nich sa v nej aj ocitol, no
o pár dní ho na slobodu prepustil krajský súd. Muž sa bránil argumentáciou, že „z rodu samson
slavien som v zmysle Deklarácie
‘Deklaration as a living person
from Cestui Que Vie trust’ – ktorú som 4. júla 2021 predložil Medzinárodnému trestnému súdu
v Haagu – živá ľudská bytosť, ktorá nepodlieha nielen slovenskému právnemu poriadku, ale ani
medzinárodnému obchodnému
a trestnému právu. Vzhľadom
na tento môj stav využívam svoje právo a nariaďujem okamžité
zrušenie môjho obvinenia,“ citovali mužove slová viaceré médiá.

Odkaz prezidenta

Napriek tomu, že žiaden z policajtov nemal počas služobného

zákroku menovku, verejnosť ich
po zverejnení videa dokázala
rýchlo identifikovať. Na internete sa tak objavili nielen ich mená,
ale aj súkromné adresy s výzvami, aby ich „ľud prišiel lynčovať“.
Napriek negatívnej odozve na sociálnych sieťach si prezident PZ
Štefan Hamran svojich podriadených zastal a dokonca vyzval
ďalších kolegov, aby v podobných

dobným spôsobom. Ak je niekto
vyzvaný na splnenie určitej povinnosti podľa platného zákona
a jednoducho to odmietne. Ak
je tam použitá výstraha zo strany príslušníka, že pokiaľ nebude
spolupracovať a občan nesplní
výzvu, budú použité donucovacie prostriedky. Ak napriek tomu
nesplní výzvu a dokonca je policajt napadnutý, tak si myslím, že

nych diskutérov, ktorých jedinou náplňou práce je 24 hodín
denne 7 dní v týždni zverejňovať
agresívne reakcie na všetky celospoločenské témy. Piešťanský
zákrok si získal podporu nielen
najvyššieho predstaviteľa polície,
ale aj masy občanov, ktorí vedia
svoje názory konštruovať bez
osobných invektív a vulgarizmov.

Pri zákroku utrpel zranenie aj policajt. Foto: internet
situáciách postupovali rovnako.
„Chcel by som vyslať signál
všetkým policajtom, aby konali
obdobným spôsobom, ak budú
porušované
protipandemické
opatrenia a aby týchto občanov
riešili priamo na mieste, pretože
sú hrozbou pre to, aby sme mali
slobodu a naše životy sa vrátili
do normálnu. Čo sa týka podobných zásahov tak pevne dúfam,
že príslušníci zboru, ktorí sledovali tento príbeh, sa nechajú
inšpirovať a budú zasahovať ob-

ten policajt nemá na výber. Musí
konať tak, ako mu to zákon káže,
teda použiť donucovacie prostriedky – hmaty, chvaty, údery,
kopy sebaobrany, pretože to bolo
nevyhnutné,“ uviedol na tlačovej
konferencii.

Ochrana policajtov

Negatívne a výhražné komentáre by policajtov v ich činnosti
nemali odrádzať. Na „slovenskom internete“ momentálne
pôsobí hlučná menšina agresív-

Vlna nenávisti však so sebou
priniesla nový fenomén - útoky
na konkrétnych policajtov, lustrovanie ich osobných údajov
vo verejných zdrojoch a zvolávanie na ich fyzické potrestanie.
Ako vidíme, nezabránila tomu
ani absencia menoviek. V tejto
súvislosti bude preto ochrana
uniformovaných príslušníkov PZ
kľúčová a my budeme sledovať
ďalej, ako sa k takémuto novému
typu hrozby postavia nadriadení.

Odpovede sme žiaľ nedostali
ani po dvoch týždňoch od ich
zaslania, a to ani napriek opakovanej žiadosti.

VAŠE NÁMETY A TIPY NA REPORTÁŽE POSIELAJTE NA

novinypolicia@gmail.com
POCHVÁĽTE SA ÚSPECHOM I PREZENTUJTE SVOJU PRÁCU
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Komentár: Žijeme v zvláštnej dobe
Skupina ľudí považuje samých
seba za hrdinov dnešných dní,
keď si nedá na tvár kus látky.
Kus látky, v ktorom vidia najneuveriteľnejšiu prekážku svojich
slobodných práv. Skupina príde
s úsmevmi na tvári do potravín.
Odfotografuje sa, video zábery
vysiela hneď na živo na sociálne siete. Po privolaní policajnej
hliadky cirkus pokračuje. Výsmech, posmech, slovné ataky,
nadraďovanie, verbálna agresia
voči príslušníkom Policajného
zboru sa stali choromyseľným
receptom úzkej skupiny ukričaných hláv. Keď sa dvaja nevinní
aktivisti začnú krkolomne objímať, aby znemožnili výkon zákroku, atmosféra graduje.
Neuplynie ani niekoľko hodín,
keď sa mená a súkromné adresy zasahujúcich policajtov ocitajú na pochybných stránkach
a skupinách. A to aj napriek
tomu, že nemali menovky. Ľudia
ich častujú nevyberavými výrazmi, vyzývajú sa navzájom, kto
prvý pôjde pred ich dom a poráta
sa s nimi.
Zo súdu sa dozvedáme, že do
potravín si to nenamierili obyčajní aktivisti, ale aj dvaja bývalí
vojaci. Jeden z nich tvrdí, že je z
rodu samson slavien a na neho
sa zákony nevzťahujú.
Podporovateľ týchto aktivít
a účastník podujatí zo severnej
časti Slovenska nevládze dýchať.

Dusí sa doma natoľko, že jeho
žena volá sanitku. Muž sa dostáva do nemocnice, kde končí na
kyslíku. O pár dní zomiera na Covid-19. Zabila ho choroba, na ktorú neveril a pri ktorej sa vysmieval aj nad tými najzákladnejšími
opatreniami.
Nie je medzi nami ani doktorka,
ktorá si v ambulancii povyvešala
plagáty zosmiešňujúce očkovanie. Očkovanie podľa nej zabíja,
a preto sa očkovať nedala.
Zomrela na Covid-19.
V nemenovanom meste sa neúspešný podnikateľ snaží už niekoľko mesiacov predať priestory, v ktorých prevádzkuje bufet
s rýchlym občerstvením. Nedarí
sa mu. Potrebuje získať pozornosť. Začína sa stavať proti obmedzeniam. Chorí, nechorí, infekční, neinfekční, je voľná zóna,
môže k nemu prísť ktokoľvek.
Počet jeho fanúšikov narastá.
Má pozornosť. Má, čo chcel.
Keď proti nemu konečne zakročuje hygiena, osočuje sa, všetko
si natáča a nadávkami zakrýva
svoju zúfalosť. Vzápätí sa na pochybné stránky dostávajú súkromné údaje oboch zasahujúcich hygieničok. Staršej a mladej
ženy. Diskutujúci sa predháňajú
v tom, kto ich lepšie urazí, kto sa
im bude vehementnejšie vyhrážať. Screenshoty svojich trápnych pokusov zdieľajú medzi sebou a chvália sa, ako bojujú proti

systému.
Primár v nemocnici trávi dva
dni. Dozerá na covidových pacientov napojených na kyslík,
z ktorých sú všetci nezaočkovaní.
Aj keď robí čo môže, zomierajú
rad radom. Zomreli by aj bez ventilácie, keď sa v smrtonosných
kŕčoch dusili. Ventilácia im aspoň dala akú-takú nádej a aj ten
odchod z tohto sveta je pokojnejší. Primárov telefón vyzváňa každú sekundu, každé dve mu pípne
prijatá správa. Aj jeho číslo bolo
zverejnené na internete nevinnými aktivistami. Aj on je v ich
očiach človek, ktorý je v systéme,
ktorý niečo riadi, ktorý dostáva
milióny za celý tento cirkus.
Rakúski policajti a vojaci podporujú demonštrácie a vyrážajú
do centra Viedne, aby sa vzopreli
práve oznámenému lockdownu
pre všetkých. Je smola, že o tom
rakúski policajti a vojaci vôbec v
skutočnosti nevedia. Vie to len
ten, kto túto správu šíri ďalej po
slovenskom Facebooku.
Slovinská vrchná sestra rozzúrene podáva výpoveď, lebo sa nemôže pozerať na to, ako vakcíny
vraždia ľudí. Sebavedome vystupuje niekde v konskej stajni a z
papiera približuje oddanému
publiku, ako tajne sú vakcíny
označované. Tak tajne, že na to
prišla. Napríklad číslo 3 na ampulke vakcíny znamená rakovinu - každý ňou očkovaný ju do

dvoch rokov dostane. Diskutujúci na Slovensku jasajú. Toto je
hrdinka dnešných dní. Keď slovenská polícia v rámci svojich
komunikačných aktivít oslovuje
slovinskú nemocnicu, z ktorej
má zdravotná sestra pochádzať,
dostáva jednoznačnú odpoveď:
takáto osoba tam nikdy nepracovala.
Žijeme v chorej dobe. Žijeme
v dobe, keď si stačí sadnúť za klávesnicu a napísať to, čo vám prvé

nych zamestnancov stalo každodenným pravidlom.
Žijeme v chorej dobe, a preto
je dôležité, aby sme všetci držali
spolu. Nie, toto nie je o tom, kto
podporuje akú politickú stranu. Na druhej strane hovoríme
áno, je to tak, že policajti a štátni
úradníci sú len vykonávateľmi
politickej vôle plynúcej zo schválených zákonov. Máme právo ich
kritizovať, aj si ťukať na čelo. Napriek tomu si však zachovajme

chladnokrvný postoj k aktuálnej
situácii.
Držme spolu a verme tej nezávislej, nepolitickej a vysoko odbornej strane - verme lekárom a nie
tým, čo sa im zachcelo, to sa im
prisnilo.

Lockdown je späť a s ním aj núdzový stav
Koncom novembra bol na Slovensku vyhlásený núdzový
stav na nasledujúcich 90 dní.
Prvé dva týždne budú spadať
do kategórie „lockdownu“, teda
obmedzenia pohybu občanov
a uzavretie väčšiny prevádzok.
Takto nastolená situácia priniesla pre Policajný zbor (staro)
nové povinnosti v podobe zvýšenej kontrolnej činnosti v teréne a pravidelného testovania
nezaočkovaných príslušníkov
a civilných zamestnancov na
pracoviskách.
Núdzový stav a lockdown boli
vyhlásené od 25. novembra ako
reakcia na fakt, že Slovensko bolo
v tom čase najhoršou krajinou na
svete v počte nových prípadov na
koronavírus v prepočte na počet
obyvateľov. Kapacita covidových
nemocníc dosahuje svoje maximá rovnako ako obsadenosť pľúcnych ventilácií. Do terénu sú nasadené tisíce policajtov, ktorí majú
za úlohu kontrolovať dodržiavanie mimoriadnych opatrení. V
spolupráci s regionálnymi úradmi
verejného zdravotníctva sa zameriavajú na uzavretosť prevádzok,
sami kontrolujú pohyb občanov.
Samotný pohyb je síce značne
obmedzený, no schválená vyhláška im poskytuje toľko manévrovacích priestorov, že záleží len na
šikovnosti zastaveného vodiča
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či chodca, ako sa z danej situácie
bude vedieť vyhovoriť. Ide o smutný fakt takmer všetkých vyhlášok, ktorým by sa mali realisticky
prispôsobiť aj očakávania od nasadených hliadok.
Ukážkovou akciou sa stala prítomnosť takmer dvoch desiatok
policajtov v bratislavskom nákupnom centre, do ktorého sa mohli
dostať iba očkovaní a prekonavší
občania. Medializácie tejto aktivity vyvolala takú reakciu, že na
druhý deň počas našej návštevy
bolo nákupné stredisko poloprázdne a to ešte nebol vyhlásený
lockdown.
Na základe našich rozhovor s policajtmi vieme konštatovať, že sa
stretávajú často s občanmi, ktorí
nariadenia dodržiavajú. Vulgárne
prípady sú raritou, ak sa však vyskytnú, dokážu vyvolať značnú
pozornosť, o čom píšeme na inom
mieste v aktuálnej POLÍCII. Najviac kritikov je pochopiteľne na
internete, no aj tí by si mali uvedomiť, že policajti sú len tí, čo dohliadajú na dodržiavanie schválených
nariadení.
Popri zvýšenej aktivite sa policajti vrátili aj na hraničné priechody.
Policajné prezídium oznámilo, že
každú sobotu až do Vianoc bude
zvýšený výkon kontrol na hraniciach so zameraním na občanov,
ktorí cestujú do susedných kra-

jín s cieľom víkendových nákupov. Cesta do zahraničia síce nie
je obmedzená, avšak pri návrate
domov platí povinnosť registrácie
do e-hranice a testu pre neočkovaných.
Od pondelka 29. novembra sa
medzi novinky zaradila aj povinnosť zamestnávateľov testovať

Prezident Policie ČR varuje pred povinným
očkovaním
Povinné očkovanie nie je v histórii ľudstva, ba ani Slovenskej
republiky či bývalého spoločného štátu žiadnou novinkou.
Napriek tomu je táto téma v
súvislosti s prebiehajúcou pandémiou vnímaná veľmi citlivo.
Racionálny pohľad predniesol
brigádny generál Jan Švejdar,
prezident Policie Českej republiky.
Téma povinného očkovania
sa otvára už aj v susednom Rakúsku. Podľa prvých správ by
táto povinnosť mala začať platiť najneskôr od februára 2022.
Miestne úrady v súčasnosti hľadajú právnu vymožiteľnosť tejto
povinnosti a prípadné konzekvencie z jej nedodržiavania. Rakúska vláda vrátane kancelára
sa rozhodla pristúpiť k tomuto
kroku na základe neustále zhoršujúcej sa situácie v krajine, kde

napadne.
Žijeme v dobe, keď na poznanie
medicíny a zákonov nie je nutné
byť medicíny a zákonov znalý,
stačí mať svoj názor.
Žijeme v dobe, keď na úkor faktov sú dôležité želania a dojmy.
Žijeme v dobe, keď sa zverejňovanie osobných údajov policajtov,
lekárov, vedcov a ďalších štát-

tých, ktorí nie sú ani zaočkovaní,
ani prekonavší. Zavedenie tejto
povinnosti sprevádzal menší informačný chaos, keďže do poslednej chvíle nebolo zrejmé, ako často
sa budú musieť títo zamestnanci
testovať, ako to bude prebiehať
a kto za testy bude platiť. Takéto
konanie na poslednú chvíľu a bez
diskusie so zástupcami zamest-

nancov kritizovala aj Konfederácia odborových zväzov.
Napokon všetci zamestnanci
Ministerstva vnútra SR dostali
informáciu, podľa ktorej budú neočkovaní testovaní raz do týždňa
a test bude hradený zamestnávateľom.

ODBORY V REGIÓNOCH

bol dokonca vyhlásený trojtýždňový lockdown pre všetkých
obyvateľov.
Počas tohto obdobia sa na územie nášho suseda nedostanú
ani žiadni turisti. Pripomíname,
že Rakúsko je jedinou krajinou
zo zoskupenia V4, ktorá naďalej vykonáva kontroly všetkých
hraničných priechodov, pričom
tejto úlohy sa zhostili vojaci, nie
policajti.

Následky v ČR

Povinným očkovaním sa zaoberá aj česká vláda. Do úvahy by
mala prichádzať povinnosť očkovať sa pre špecifické profesie, o
celoplošnej povinnosti sa (zatiaľ)
nehovorí. Medzi exponovanými
profesiami pochopiteľne figurujú aj policajti, na čo vzápätí proaktívne reagoval prezident Policie ČR brig. gen. Jan Švejdar.

„Takmer 82 percent policajtov
a občianskych zamestnancov
podstúpilo k dnešnému dňu minimálne prvú dávku očkovania.
Za to som rád a považujem to za
skvelý výsledok. Nie som si ale
istý, či Policie České republiky si
môže dovoliť stratiť až desať tisíc
kvalifikovaných ľudí, ktorí očkovanie doposiaľ odmietajú. Než
bude rozhodnuté o povinnom
očkovaní konkrétnych profesijných skupín, je nutné diskutovať
a vyjasniť si následky, ktoré by
to pre nich v praxi mohlo mať,“
uviedol v oficiálnom stanovisko
na svojom účte na Twitteri.
Pre českú políciu pracuje viac
ako 40 000 príslušníkov a ďalších viac ako 10 000 občianskych
zamestnancov. Miera ich zaočkovanosti presahujúca hranicu
80 percent je pomerne vysoká.
Napriek vysokej zaočkovanosti
český policajný prezident bije na

poplach a naznačuje možný personálny kolaps. Nevieme si ani
predstaviť, čo by potom mohlo
nastať v rámci našich zložiek.

A čo Slovensko?

O povinnom očkovaní vybratých skupín sa na Slovensku diskutovalo v lete 2021. Aj keď táto
téma ako energicky prišla, tak aj
odišla, s ohľadom na dianie u našich dvoch susedov je možné čakať, že sa znovu vráti a bude nutné k nej zachovať jasný postoj.
Na základe aktuálnej situácie
platí naďalej stanovisko Odborového zväzu polície v Slovenskej
republike, ktorý povinné očkovanie nepodporuje, proti čomu
sa vyjadrila aj väčšina hlasujúcich členov na sociálnej sieti. Len
čo sa táto téma opätovne vráti
na rokovací stôl, budeme vás o
jej vývoji a postoji Ministerstva

vnútra SR informovať.
Taktiež sa budeme naďalej zaujímať o vývoj v susedných krajinách a ich policajných zboroch.
Mimoriadne zaujímavé bude sledovať dianie v Českej republike,
kde momentálne prebieha proces výmen vlád, čo bude mať nepochybne vplyv na množstvo aspektov súvisiacich s pandémiou.
Podľa policajného prezídia je
zaočkovaných 64 percent príslušníkov PZ, čo je v porovnaní
s celoslovenským priemerom
necelých 48 percent nadpriemer.
Podľa medializovaných správ nepanuje politická zhoda na povinnom očkovaní určitých skupín
vrátane policajtov, názory sa
rozchádzajú. Dočasne poverený
prezident PZ Štefan Hamran sa
na tlačovej besede koncom novembra vyjadril, že s povinným
očkovaním policajtov by problém nemal.

Základné organizácie OZP v SR (8.)
Na stránkach POLÍCIE vám predstavujeme základné organizácie Odborového zväzu
polície v Slovenskej republike v rámci pravidelnej rubriky.
1. Názov: Základná organizácia
OZP v SR č. 8/54 pri OR PZ Malacky
2. Vznik: 1997

vahu zamestnávateľa, ktorá je
v takomto type povolania, resp.
celoživotného poslania slúžiť spoločnosti, výraznejšou než inde.

3. Aktuálny počet členov: 26
4. Predseda: Mgr. Monika Gajarská
5. Zmysel odborov: Práca pre Odborový zväz polície v Slovenskej
republike pre mňa nie je prácou.
To, čo robím je o poslaní, snahe pomôcť tým, ktorí sú nám aj napriek
tomu, že si to nechceme pripustiť,
veľmi blízki a ktorých stretávame
každý deň, naším kolegom. Je to o
túžbe zmeniť a zlepšiť náš pracovný svet, každým dňom posúvať
pracovné podmienky v ústrety
modernému svetu a stlmiť pre-

Hlavným zmyslom celého zväzu je podľa mňa predovšetkým
vyjednávanie lepších pracovných a platových podmienok pre

zamestnancov rezortu vnútra
(policajtov, záchranárov ako aj civilných zamestnancov) formou
kolektívnej zmluvy, ako aj chrániť
oprávnené záujmy jednotlivých
zamestnancov proti svojvoľnému
neoprávnenému postupu
zamestnávateľa.
6. Prínos ZO: Ako najväčší prínos
celkovej činnosti zväzu hodnotím možnosť poskytnutia právnej ochrany v prípade, ak by voči
členovi bolo začaté disciplinárne
konanie zo strany nadriadených.
Nesmierne podstatným pre produktívnu službu príslušníka Policajného zboru, záchranára a civilného zamestnanca je rovnako
ako v prípade akéhokoľvek iného
zamestnanca vedomosť, že nie
ste vo svojom spore či v nekomfortnej situácií sami, že Váš boj ne-

bude vopred prehratým a že sa za
Vás má kto postaviť.
Samozrejme, spoločenské podujatia, spoločné výlety, kapustnice, oslavy Dňa detí, to všetko sú
úžasné podujatia, príležitosti na
spoznanie sa a upevnenie vzájomných kolegiálnych a hlavne
odborárskych vzťahov, no v prípade krízovej situácie je podstatným
mať možnosť aj na inú formu bezplatnej ochrany svojho vlastného
postavenia, práv a oprávnených
záujmov ako slabšieho zamestnanca vo vzťahu k silnému zamestnávateľovi.
Ako významný bonus pre členov
hodnotím aj sociálne pôžičky.

členmi ale i nečlenmi, schopnosti
argumentovať a presvedčiť ale aj
vyjednávať a dohodnúť sa a určite
nie je prácou na 1 či 2 dni.
7. Kontakt:
Základná organizácia OZP v SR č.
8/54 pri OR PZ Malacky,
Zámocká 5, 901 01
Malacky

Práca pre odbory je prácou mravenčou spočívajúcou na dennodennom kontakte s našimi

Finančná zbierka pre Červený kríž
Motocyklový klub LEONIDAS SQUAD LE MC SLOVAKIA,
ktorého členovia sú súčasní
i bývalí príslušníci PZ, HaZZ a
OSSR, zorganizoval finančnú
zbierku pre Červený kríž, územný spolok Michalovce. O tejto
záslužnej činnosti nás informoval prezident klubu, člen OZP v
SR npor. Ing. Bc. Tomáš Zvodár
z OR PZ Michalovce.

Policajti znovu vykonávajú mimoriadne kontroly. Foto: KR PZ NR

Červený kríž už ôsmy rok organizuje projekt „Pomáhame potravinami“, ktorý sa koná vždy

v októbri pri príležitosti Svetového dňa výživy. Opätovne sme sa
rozhodli prispieť a oslovili sme
aj kolegov z OR PZ Michalovce
a Mobilnej zásahovej jednotky
PZ RHCP Sobrance.
K vyzbieraním finančným prostriedkom sme prispeli klubovým príspevkom a za vyzbierané
peniažky sme nakúpili trvanlivé
potraviny. Tieto boli následne
osobne odovzdané riaditeľke
Červeného kríža, územný spolok
Michalovce Mgr. Alene Kniežovej.

Týmto by sme chceli poďakovať každému policajtovi, ktorý
prispel do zbierky.

Partia motorkárov z radov polície opäť raz pomohla
občanom v núdzi. Foto: Leonidas
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Pomáhať a chrániť

Policajti Obvodného oddelenia ppráp. Adam Kašuba a nstržm. Patrik Čavara sa
dostali cez strešné okno do domu, kde pomohli 63-ročnému mužovi, ktorý odpadol
a nikomu neotváral. Ako cukrovkár bol v ohrození života.

Policajti z Obvodného oddelenia Policajného zboru v Liptovskom Mikuláši npor.
Jaroslav Glemba, npor. Pavol Krivulčík, stržm. Marek Dzurec a stržm. Daniela
Klimová zachránili život muža, ktorý chcel skoncovať so svojím životom.

Policajti nstržm. Ing. Peter Benkovský a stržm. Mgr. Matúš Martinka z Trnavy
zastavili masívne krvácanie 47-ročného muža, čím mu zachránili život.

Policajti z Obvodného oddelenia v Dunajskej Strede, práp. András Vass a nstržm.
Mgr. Attila Menyhárt, dostali 37-ročného muža z balkóna do bezpečia.

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
Čiastka 67
Nariadenie Prezídia Policajného zboru, ktorým sa mení nariadenie Prezídia Policajného zboru č. 80/2018 o činnosti základných
útvarov služby poriadkovej polície Policajného zboru
Čiastka 68
Rozkaz prezidenta Policajného zboru
o streleckej príprave uchádzačov do personálnej databázy príslušníkov Policajného
zboru určených na vyslanie na medzinárodnú misiu
Čiastka 69
Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 59/2021 o komisii na preskúmanie
rozhodnutia riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trnave č. KRPZTT-ZP1/2021/003391-007 mimo odvolacieho konania

Čiastka 70
Rozkaz prezidenta Policajného zboru
o streleckej príprave príslušníkov Policajného zboru určených organizačných zložiek
Prezídia Policajného zboru
Čiastka 71
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o komisii na vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície v Nitre
Čiastka 72
Rozkaz prezidenta Policajného zboru
o streleckej príprave pracovníkov oddelenia
fyzickej ochrany objektov a kuriérnej služby odboru ochrany objektov Prezídia Policajného zboru
Čiastka 73
Nariadenie Prezídia Policajného zboru, ktorým sa mení nariadenie prezídia Policajného zboru č. 120/2014 o postupe pri prijíma-

ní a vybavovaní žiadostí o readmisiu osôb
v znení nariadenia Prezídia Policajného
zboru č. 9/2020
Čiastka 74
Rozkaz prezidenta Policajného zboru, ktorým sa mení rozkaz prezidenta Policajného
zboru č. 37/2016, ktorým sa upravuje postup príslušníkov Policajného zboru pri vykázaní osoby zo spoločného obydlia v znení
neskorších predpisov
Čiastka 75
Rozkaz prezidenta Policajného zboru
o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej
jednotky Policajného zboru vyslanom na
územie Albánskej republiky
Čiastka 76
Rozkaz prezidenta Policajného zboru
o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej
jednotky Policajného zboru vyslanom na

10 I 2021

územie Rumunska
Čiastka 77
Nariadenie Prezídia Policajného zboru, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Prezídia
Policajného zboru č. 84/2019 o organizačnom poriadku Prezídia Policajného zboru
v znení neskorších predpisov
Čiastka 78
Rozkaz prezidenta Policajného zboru
o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej
jednotky Policajného zboru vyslanom na
územie Rumunska
Čiastka 79
Rozkaz prezidenta Policajného zboru
o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej
jednotky Policajného zboru vyslanom na
územie republiky Severného Macedónska

Polícia Slovenskej republiky 449 453 I Polícia SR – Bratislavský kraj 77 936 I Polícia SR – Trnavský kraj 32 537 I Polícia SR Nitriansky kraj
43 676 I Polícia SR – Trenčiansky kraj 23 685 I Polícia SR – Žilinský kraj 31 106 I Polícia SR – Banskobystrický kraj 36 463 I Polícia SR –
Prešovský kraj 35 447 I Polícia SR – Košický kraj 47 705 I Hoaxy a podvody – Polícia SR 120 666
Policia slovakia 229 510
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