
 Rok 2020 sa stal prelomo-
vým z pohľadu vysokého počtu 
policajtov, ktorí odišli do výslu-
hového dôchodku. V porovnaní 
s rokom 2019 išlo o dvojnásobný 
počet, takmer 1 500. Zisťovali 
sme, či tento trend za minu-
lý rok ustal a čo ministerstvo 
vnútra spravilo pre zvýšenie 
atraktívnosti služby pre poten-
ciálnych záujemcov.
 Ministerstvo vnútra si skoko-
vý nárast počtu nových výsluh 
vysvetľuje tým, že v rokoch 2019 
a 2020 došlo k valorizácii platov 
systémom 10 a 10 %, čo podľa re-
zortu presvedčilo mnohých prí-
slušníkov PZ zotrvať v službe, aj 
keď mali na výsluhový dôchodok 
nárok. „Policajti využili možnosť 
skončenia služobného pomeru 
práve s poukazom na toto zvýše-
nie, ktoré sa premietlo do základu 
pre výpočet výsluhového zabez-
pečenia,“ informovalo minister-
stvo.
 Faktom zostáva, že podľa 
oficiálnych čísel opustilo za rok 
2021 Policajný zbor 1 385 policaj-
tov a policajtiek, čo sa značne pri-
bližuje k rekordnej cifre z roku 
2020. Opačnou cestou do zboru 
putovalo 887 nováčikov. Napriek 
tomuto nepomeru a zápornému 
prírastku nových posíl došlo aj  
v roku 2021 k zníženiu tabuľko-
vých miest a k prepúšťaniu civil-
ných zamestnancov, o čom sme 
vás v POLÍCII minulý rok infor-
movali. 
 Za predošlý rok bolo celkovo 
systemizovaných o 635 tabuľ-
kových miest menej ako pred 
rokom. Ak porovnáme pohyby 
tabuliek v rámci obvodných od-
delení a Prezídia PZ, tak v prvom 
prípade došlo k zrušeniu 781 
miest, pričom v rámci prezídia 
počet tabuliek naopak narástol o 
503 miest. O najviac tabuliek tak 
za posledné dva roky prišli civili, 
ktorých povinnosti prebrali poli-
cajti. 
 Keď sme sa na túto tému pýtali 
ministerstva koncom minulé-
ho roka, odpovede na to, či budú 
policajti všetko stíhať aj s týmito 
novými povinnosťami, sme ne-
dostali. Dnes ministerstvo verejne 
hovorí, že „K uvedeným bodom 
je potrebné uviesť, že na základe 
uznesenia vlády SR č. 649/2020 
k návrhu rozpočtu verejnej sprá-
vy na roky 2021 až 2023 došlo  
k zníženiu „civilných zamestnan-
cov“ o 10 %, čo v rezorte vnútra 
predstavuje zníženie viac ako 
1280 zamestnancov, pričom išlo 
o zamestnancov vykonávajúcich 
administratívne činnosti, ktorých 
vykonávanie je potrebné v rezorte 
vnútra a tým aj v Policajnom zbo-
re zabezpečiť aj policajtmi.“

Ako prilákať nováčikov
 Nedostatok policajtov nie je 
už len dlhodobým problémom v 
pôsobnosti Krajského riaditeľstva 
PZ v Bratislave. Štát dlhodobo 
nedokáže benefitmi konkuro-
vať súkromným firmám, služba  
v polícii sa stáva čoraz menej 
atraktívnou. Prispievajú k tomu 
nielen súčasné nálady v spoloč-
nosti, šikana policajtov na inter-
nete, ale aj neschopnosť ponúk-
nuť zo strany zamestnávateľa to, 
čo by pri porovnávaní ponúk od 
súkromnej firmy zavážilo v pro-
spech služby štátu. Čo plánuje mi-
nisterstvo robiť s touto oblasťou?
 „Ministerstvo vnútra prijíma 
opatrenie na zatraktívnenie po-
volania príslušníka PZ a zvýšenie 
záujmu o túto prácu ako naprí-
klad sociálnym zabezpe-
čením. V súčasnosti 
riešime taktiež 
na niektorých 
krajských 
riaditeľ-
stvách 

otáz-
ky uby-
tova n i a , 
ktorým sa v 
minulosti ne-
venovala potrebná 
pozornosť – objekty boli 
v havarijnom stave. Pozornosť 
bola venovaná aj náborovej kam-
pani. Napríklad KR PZ v Bratisla-
ve a Trnava, ktoré patria medzi 
kraje s najakútnejším podstavom 
realizovali interaktívne náboro-
vé kampane. KR PZ Bratislava 
v priestoroch SOŠ PZ v Pezinku 
pripravilo v roku 2021 celoden-
né podujatie, kde interaktívnym 
spôsobom predstavili služobnú 
činnosť základných výkonných 

útvarov a obsah samotného štú-
dia na policajných školách. 
 Vzhľadom k aktuálnym opatre-
niam je momentálne táto aktivita 
pozastavená avšak dotknutý sub-
jekt v nej bude hneď ako to aktu-
álna pandemická situácia umožní 
pokračovať. KR PZ Trnava rieši ná-
borovú kampaň kontaktom cez 
vysokoškolské a stredoškolské 
vysielania/rozhlasy na školách  
a spoločných ubytovacích zariade-
niach. Ich obsahom je predstave-
nie služobnej činnosti výkonných 
útvarov a informácie o podmien-
kach vstupu do PZ,“ dozvedeli 
sme sa od ministerstva.

 

Snaha OZP v SR
 OZP v SR chcelo aj prostredníc-
tvom kolektívnej zmluvy priniesť 
rôzne finančné benefity, ktoré by 
mohli pomôcť k zatraktívneniu 
služby pre všetkých policajtov  
a to podľa dĺžky trvania služob-
ného pomeru, ako aj k tomu, aby  
z polície neodchádzali starší skú-

sení policajti. Kde teda nastal 
problém? Ako takmer vždy pri 
rozpočte, ktorý bol krátený. 
 Naďalej tak zostával vzdialený 
model od poľských kolegov, kto-
rí funguje od roku 2018, ktorý by 
mohol byť jedným z pozitívnych 
príkladov ako udržať čo najviac 
potenciálnych dôchodcov aj po 25 
rokoch služby v zbore. Keď poľský 
policajt odslúži štvrťstoročie a roz-
hodne sa zostať, k výplate dostáva 
špeciálny príplatok vo výške 330 
eur. Po dosiahnutí méty v podobe 
28,5 roka je to dokonca 550 eur. 
Je to naozaj nemožné zaviesť aj  
u nás?
  

Stav v Európe
 Napriek nedostatku policajtov 
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Ministerstva vnútra SR 
– verejná správa a bezpeč-

nosť“ z roku 2020, z ktorej vyplýva 
každoročné znižovanie systemi-
zovaného stavu policajtov až do 
roku 2027 ku koncovému stavu 
20 185 policajtov.
 Z niektorých zdrojov v tejto sú-
vislosti neustále počúvame o tom, 
že na Slovensku pôsobí najviac 
policajtov v prepočte na stotisíc 
obyvateľov v rámci celej Európskej 
únie, a že práve toto má byť jeden 

z hlavných dôvodov znižovania 
ich počtu. Čo je zaujímavé sú naše 
informácie, podľa ktorých je trend 
v Európe naopak počet aktívnych 
príslušníkov navyšovať…
 Pozreli sme sa, aký bol reálny 
stav v roku 2021 v jednotlivých 
členských štátoch (tam, kde boli 
údaje dostupné). Prepočet na sto-
tisíc obyvateľov sme zoradili od 
najvyššie po najnižšie číslo a za-
merali sa len na výkonné útvary:

1. Cyprus - 631

2. Rumunsko - 526

3. Grécko - 525

4. Španielsko - 514

5. Chorvátsko - 492

6. Taliansko - 475

7. Maďarsko - 439

8. Malta - 434

9. Česko - 418

10. Litva - 403

11. Slovenská republika - 392

12. Slovinsko - 343

13. Nemecko - 343

14. Poľsko - 330

15. Luxembursko - 330

16. Rakúsko - 314

17. Belgicko - 301

18. Švédsko - 205

19. Fínsko – 182

Že vo vás táto tabuľka mohla 
vyvolať prekvapenie? Prečo nie 
je Slovensko na prvom mieste v 
počte policajtov na sto tisíc oby-
vateľov? Odpoveď je jednoduchá. 
Existuje niekoľko „verzií“ prepoč-
tov a pre nás je smerodajné, ktorá 
najviac odzrkadľuje realitu. V na-
šom rebríčku pri ostatných kraji-
nách nechýbajú zarátané všetky 
útvary, ktoré aj keď sú samostat-
nými zložkami (ako napr. Straż 
Graniczna v Poľsku, Gendarmerie 
vo Francúzsku atď.), teda zložky, 
ktorých činnosť v rámci SR vyko-
náva iba PZ, čo môže u nezaintere-
sovaného vyvolať dojem veľkého 
počtu policajtov na našom úze-
mí. Ak teda chceme porovnávať, 
prepočítavajme riadne policajné 
útvary a nielen to, čo niekomu 
(ne)vyhovuje.
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Epidémia násilia voči policajtom – výzva 
EuroCOPu pre Európsky parlament

Čo je nové v Univerzitnej nemocnici sv. Michala?

Pre poslancov výboru LIBE
 EuroCOP je čoraz viac znepo-
kojený epidémiou násilia pácha-
ného voči policajtom, ktorá sa po-
čas pandémie COVID-19 neustále 
zhoršuje.
   EuroCOP preto vyzýva Európsky 
parlament, aby prevzal aktívnu 
úlohu pri riešení tohto problému 
na únijnej úrovni. Naša členská 
základňa, ktorá zahŕňa stovky ti-
síc policajtov v 25 európskych kra-
jinách, na reakciu čaká už dlho.
 V skorých raných hodinách 
31. januára boli dvaja nemeckí 
policajti, 29 ročný muž a 24 roč-
ná žena, počas bežnej dopravnej 
kontroly v oblasti Porýnie – Falc-
ko smrteľne postrelení. Táto bru-
tálna, tragická a nezmyselná smrť 
je len jednou z mnohých násil-
ných udalostí namierených proti 

policajtom vykonávajúcim svoju 
dennodennú službu.
 Policajti sú prvolínioví 
ochrancovia spoločnosti a v 
posledných dvoch rokoch boli 
vystavení bezprecedentnému 
tlaku, keďže práve oni sú nástroj-
mi vynucovania proticovidových 
opatrení. Tieto opatrenia vysoko 
spolitizované tvoriace ojedinelú 
spoločenskú výzvu prinášajú so 
sebou nepredstaviteľnú fyzickú 
ako aj mentálnu záťaž. Policajti 
majú oproti ostatnej verejnos-
ti zvýšené riziko nakazenia sa 
COVID-19, súčasne však nesú aj 
bremeno spoločenského hnevu 
na karanténne opatrenia, kto-
ré zaviedla väčšina európskych 
vlád, vrátane násilia páchaného 
na policajtoch pri demonštráci-
ách proti opatreniam alebo oč-

kovaniu, ktoré často prerástli do 
útokov.  

 Mlčanie politikov o násilí, kto-
rému policajti čelia, povzbudzuje 

páchateľov a deprimuje ostatnú 
populáciu. Ak je násilie voči po-
licajtom vnímané ako prijateľné, 
narastá a bezpečnosť všetkých 
občanov sa znižuje. 

 Európski politici a zákono-
darcovia o tejto otázke príliš 
dlho mlčali, čo je úprimne poľu-
tovaniahodné. Vyzývame preto 
poslancov Európskeho parla-
mentu vo výbore LIBE, aby o tejto 
zhoršujúcej sa situácií začali dis-
kutovať. 

Calum Steele
prezident EuroCOP

 V decembrovom čísle PO-
LÍCIE sme sa venovali dianiu  
v Univerzitnej nemocnici sv. Mi-
chala, teda rezortnému zariade-
niu, v ktorom od minulého roka 
pôsobí aj základná organizácia 
pri Odborovom zväze polície 
v Slovenskej republike. Našim 
čitateľom sme priniesli tému, 
o ktorej v tom čase písali a in-
formovali všetky celoštátne slo-
venské médiá. Ako sme sa mohli 
dozvedieť, vedeniu minister-
stva vnútra, ale aj iným inštitú-
ciám bol doručený otvorený list  
v mene lekárov, ktorí kritizovali 
pôsobenie generálneho riadite-
ľa. Zisťovali sme, čo sa odvtedy 
zmenilo a aká je situácia v za-
riadení dnes.

 Spory medzi niektorými za-
mestnancami a vedením nemoc-
nice dospeli v tom čase do takého 
štádia, že sa do celej situácie začal 
angažovať minister vnútra Ro-
man Mikulec. Zamestnanci svoj 
menoslov uložili v mimovládnej 
organizácii do úschovy, pouka-
zovali na šikanu, systemizačné 
zmeny, odvolanie prednostky 
a primárky internej kliniky  
a s tým súvisiaci úpadok kvality 
poskytovanej starostlivosti.
 „Rok a pol od nástupu nové-
ho generálneho riaditeľa konšta-
tujeme zásadné odchýlenie sa 
smerovania nemocnice od sta-
rostlivosti. Súčasne sa stále zu-
žuje priestor na výskum a výuku, 
ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou 
praktizovania klinickej medicíny. 
Rovnako, ak nie najviac znepoko-
jujúcim rozmerom generálneho 
riaditeľa je tlak na porušovanie 
základných eticko-morálnych na-
stavení vykonávania lekárskeho 
povolania a zavedenie zavádza-
júcej komunikácie, nátlaku, vy-
hrážok, rôznych foriem šikany zo 
strany vedenia ako základného 

manažérskeho nástroja,“ znela 
časť listu.
 Generálny riaditeľ doc. MUDr. 
Branislav Delej, PhD., MPH reago-
val na list prostredníctvom tlačo-
vej konferencie. Jej značnú časť 
sme vám priniesli prepísanú  
v decembrovom čísle. Riaditeľ 
kritiku odmietol, hovoril o niekoľ-
kých pár problémových lekároch, 
ktorí sa nevedeli stotožniť s pok-
rokovými zmenami v nemocnici 
a vyzdvihoval pozitívne hospo-
dárske výsledky od času jeho na-
stúpenia do funkcie.
 „Naša nemocnica má tisíc za-
mestnancov, toto sú kroky šty-
roch-piatich nespokojných, kto-
rým ako sa hovorí, sa stúplo na 
otlak. (…) Akonáhle som dostal 
žiadosti o ukončenie pracovného 
pomeru, tak som hovoril s civilný-
mi zamestnancami a presvedčil 
som hneď dvoch. Výpovede poda-
li napríklad ľudia, ktorí v živote so 
mnou nehovorili. V liste sa spomí-
nali aj zdravotné sestry. Výpoveď 
nedala ani jedna. Sestry zarábajú 
v tejto nemocnici najviac na Slo-
vensku. (…) Nemienim voči niko-
mu vyvodzovať následky. Aktivis-
ti, ktorí list napísali dali výpovede 
a odchádzajú, ja som ich nenútil,“ 
povedal generálny riaditeľ.

Aktuálny stav?
 Na Odborový zväz polície  
v Slovenskej republike sa v po-
slednom období obrátilo niekoľ-
ko jeho členov z radov aktívnych 
policajtov, ale aj výsluhových dô-
chodcov. Niektorí sa zaujímali, 
ako sa uvedený problém vyriešil, 
ďalší priznali negatívne zážitky v 
nemocničnom zariadení.
 Vyšetrenie jedného z odbo-
rárov na oddelení kardiológie 
bolo odložené na neurčito, čo 
mohlo indikovať, že po odcho-
de špecialistov, ktorí s vedením 
nemocnice nesúhlasili, neboli 

dodnes prijatí ich nástupcovia. 
Rovnaké problémy v poskyto-
vaní zdravotnej starostlivosti sa 
mali začať týkať aj gastroente-
rológie a internej kliniky. Nedo-
statok lekárov sa mal podpísať 
na ďalšie zvýšené čakacie lehoty  
a rad nespokojných pacientov.
 Odchody z konca roka sa pri-
tom nemali týkať len lekárov. 
Otáznik visel nad pochybným zo-
sadením vrchnej sestry a prerade-
ním na iný post. Podľa informácií 
OZP v SR nemocnica po odchode 
lekárov na ich uvoľnené miesta 
neprijala nikoho.
 
Lekárom ďakujeme
 Lekári sa počas pandémie stali 
symbolom boja proti neviditeľné-
mu, ale za to silnému nepriateľo-
vi. V prvej línii nasadzovali svoje 
životy v čase, keď proti vírusu 
Covid-19 ešte neexistovala žiad-
na účinná ochrana. Posledné dva 
roky boli pre nich extrémne ná-
ročné. Nielenže dostávali zabrať 
v nekonečných službách, ohrozo-

vali svojich najbližších, ale stávali 
sa aj terčom šikany na internete 
zo strany tých, ktorí sú schopní 
v agresii a svojom spochybňova-
ní zájsť až tak ďaleko, že hulákali 
pred domami zdravotníkov. Bolo 
preto prekvapivé, keď sme sa kon-
com minulého roka dozvedeli  
o náhlom odchode viacerých le-
károv-špecialistov, skutočných 
odborníkov vo svojom obore, 
ktorí sa okrem poskytovania 
zdravotnej starostlivosti aktívne 
podieľali aj na výskume, vďaka 
čomu rezortná nemocnica dispo-
nuje prívlastkom „univerzitná“.
 Vedenie Odborového zväzu 
polície v Slovenskej republike 
sa opakovane poďakovalo zdra-
votníkom a všetkým štátnym 
zamestnancom pôsobiacim  
v prvej línii. O to viac sa odborá-
ri zaujímali o dianie v nemocnici, 
kde začala pôsobiť ich základná 
organizácia. Nové informácie, 
ktoré sme sa dopočuli, týkajúce 
sa hlavne poddimenzovaného 
stavu, ktorý sa má negatívne pod-

pisovať na službách zdravotníkov, 
ale už aj priamo v rozsahu posky-
tovania zdravotnej starostlivosti 
pacientom, nás postavili do situ-
ácie, že sme sa ich snažili overiť 
na ministerstve vnútra a u ge-
nerálneho riaditeľa. Naše otázky 
boli postavené na informáciách, 
ktoré sa k nám dostali prostred-
níctvom policajtov či zamest-
nancov rezortu vnútra, nešlo  
o výmysly alebo osobné útoky 
voči komukoľvek. Otázky OZP  
v SR a odpoveď generálneho ria-
diteľa uverejňujeme v plnom zne-
ní.
 
Naše otázky
1. K 31. 1. 2022 ukončilo svoje pô-
sobenie v Univerzitnej nemocnici 
- Nemocnici svätého Michala a. 
s. (nemocnica) niekoľko lekárov. 
Koľko nových lekárov nemocnica 
prijala na tieto uvoľnené pozície? 
Ovplyvnil podľa vás odchod leká-
rov kvalitu poskytovanej starost-
livosti, predĺžili sa čakacie doby na 
jednotlivých ambulanciách?
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2. Na OZP v SR sa obracajú poli-
cajti s otázkou, že sa v dohľadnej 
dobe nevedia dostať na kardio-
logickú a gastroenterologickú 
ambulanciu, napr. na bežnú kon-
trolu, Holter a pod., dôvodom má 
byť nedostatočný počet lekárov. 
Evidujete takéto problémy, predĺ-
žené čakacie doby pre pacientov?
3. Vedenie nemocnice deklaro-
valo, že nemocnica bude naďalej 
poskytovať zdravotnú starostli-
vosť všetkým pacientom. Môžete 
vysvetliť čo znamená „poskytovať 
zdravotnú starostlivosť všetkým 
pacientom“?
4. Zaujíma nás aktuálna situá-
cia na Internej klinike. Vedúce 
pozície prednostu a jeho zástup-
cu boli scivilnené organizačnou 
zmenou. Má klinika po vyše 2 
mesiacoch už nové trvalé vedenie 
z radov civilných lekárov?   
5. Podľa informácií bola po pred-
nostke a jej zástupkyni preložená 
na iné miesto aj vrchná sestra In-
ternej kliniky. Je táto informácia 
pravdivá? Ak áno z akého dôvodu 
prišlo k preloženiu tejto vrchnej 
sestry?
6. Plánujete otvoriť novú časť 
nemocnice, ktorá bude slúžiť pa-
cientom, ktorí si chcú priplatiť za 
poskytnuté služby bez čakania. 
Budú v tejto časti ošetrovaní aj 
príslušníci PZ bez poplatku? Ako 
bude táto časť nemocnice fungo-
vať v praxi a pre koho?
7. Na stretnutí so zamestnan-
cami nemocnice sa minister 
vnútra Roman Mikulec vyjadril 
(aj pre médiá), že bude trvať na 
anonymnom dotazníku k celej 
situácii v nemocnici, kde sa bude 
pýtať zamestnancov na atmosfé-
ru na pracovisku a ich názor na 
postrehy, ktoré obsahoval otvo-
rený list. Uskutočnil sa už takýto 
prieskum? Ak áno s akým výsled-
kom? 
8. Podľa nám sprostredkova-
ných informácií sa ambulantná 
starostlivosť, hlavne vo veľkých 
mestách ako sú Košice, Bratisla-
va, zhoršuje a to nielen rušením 
ambulancií (A PZ), ale aj odchod-
mi všeobecných lekárov. Ako 
ste spokojní so zabezpečovaním 
zdravotnej starostlivosti v ambu-
lanciách v regiónoch, ktoré zabez-
pečuje nemocnica? Akým spôso-
bom sa plánuje tento stav zlepšiť?
9. Rovnako sa nás ľudia pýtajú na 
rušenie rehabilitačnej starostli-
vosti v Banskej Bystrici. Aký je dô-
vod jej rušenia a ako bude takáto 
starostlivosť poskytovaná do bu-
dúcna?
 
Reakcia riaditeľa
 Vážení zamestnanci minister-
stva vnútra, vážení policajti, ha-
siči, členovia Horskej záchrannej 
služby, záchranári, civilní zamest-
nanci. Bol som požiadaný redak-
ciou novín Polícia o vyjadrenie sa 
k aktuálnej situácii v Univerzitnej 
nemocnici – Nemocnici svätého 
Michala a.s. Využívam túto mož-
nosť s prísľubom kompetent-
ných, že môj článok bude uverej-
nený v plnom znení, bez opráv, 
krátenia alebo zmeny obsahu.
 Koncom minulého roka bola 
naša nemocnica negatívne pre-
zentovaná vo viacerých médiách. 
Žiaľ, bolo tak aj v decembrovom 
vydaní týchto novín. Medializácie 

sa týkali riadenia nemocnice – 
štátnej akciovej spoločnosti. Pre-
to by som si dovolil podať pravdi-
vý obraz o dianí v nemocnici a o 
aktuálnom stave.
 Súčasné vedenie riadi ne-
mocnicu na základe princí-
pov moderného manažmentu, 
transparentnosti, otvorenosti, 
ústretovosti voči zamestnancom  
a taktiež voči našim klientom – pa-
cientom. Uvedomujeme si posla-
nie tejto nemocnice. Sme štátna 
akciová spoločnosť, ktorá je sta-
novami a zriaďovacou listinou ur-
čená prioritne pre plnenie služieb  
v prospech rezortov ministerstva 
vnútra a ministerstva obrany. 
Presadzujeme, aby sa v prvom 
rade dostala nami poskytovaná 
zdravotná starostlivosť Vám – 
policajtom, hasičom, záchraná-
rom, vojakom, zamestnancom 
oboch ministerstiev, policajným 
a vojenským dôchodcom a zvyš-
né kapacity využívali v prospech 
ostatných občanov. V marci ot-
várame novovybudované Cen-
trum špecializovanej zdravotnej 
starostlivosti, ktoré bude plniť 
výhradne úlohy špeciálnej zdra-
votnej starostlivosti pre rezort-
ných klientov. Poskytovanie tejto 
starostlivosti bude oddelené v sa-
mostatnej budove od ostatných 
pacientov. Rezorty vnútra a obra-
ny sú pre nás jasnou prioritou.
 Rovnako je pre nás kľúčová 
ústretovosť voči zamestnancom 
a otvorená diskusia. Od 1.12.2021 
prijalo predstavenstvo spoločnos-
ti zmenu organizačnej štruktúry 
na úseku preventívno– liečebnej 
starostlivosti, ktorá viedla aj k 
niektorým personálnym zme-
nám. Zmena bola nevyhnutná  
z dôvodu nastavenia poskytova-
nia zdravotnej starostlivosti na 
požiadavky, ktoré má nemocni-
ca plniť pre rezort ministerstva 
vnútra a obrany. Tieto požiadavky 
sú presne zadefinované zriaďova-
cou listinou a stanovami spoloč-
nosti a mnohými inými zákonmi 
a vyhláškami.
V nemocnici sa zaviedli princí-
py kontroly dochádzky, kontroly 
výkonov a ich vykazovania, hod-
notenia podľa vykonanej práce  
a iné organizačné princípy fungu-
júce v každej dobre organizovanej 
spoločnosti. Vzhľadom k tomu, že 
za bývalého vedenia viaceré tieto 
princípy nefungovali, bolo ťažké 
pre niektorých zamestnancov 
meniť svoj zaužívaný stereotyp. 
Viacerí uprednostňovali osobné 
záujmy pred záujmami nemoc-
nice. Preto sa organizačné zme-
ny u niektorých stretli s nevôľou  
a neochotou prispôsobiť sa no-
vým podmienkam.
 Súčasťou moderného ma-
nažmentu je aj otvorená disku-
sia a riešenie podnetov. Mrzí ma, 
že niektorí zamestnanci zneužili 
moju lojalitu a neférovou formou 
sa snažili  ovplyvňovať organizá-
ciu a chod nemocnice tendenč-
nými krokmi. Mám podozrenie, 
že využili známosti v rôznych bul-
várnych médiách a zneužili odbo-
rovú organizáciu. Tí zamestnanci, 
ktorí sa nechceli prispôsobiť no-
vým pracovným podmienkam, 
svojvoľne a dobrovoľne požiadali 
o ukončenie pracovného pome-
ru alebo ukončenie služobného 

pomeru. Ku 31.1.2022 ukončili 
pracovný pomer štyria lekári – 
policajti v činnej zálohe, 4 civilní 
lekári a jedna sestra (Nemocnica 
svätého Michala a.s. má približne 
1000 zamestnancov...). Zabezpe-
čili sme, aby naši klienti nepocí-
tili absenciu kvalitnej zdravotnej 
starostlivosti a postupne sme 
zamestnancov nahradili novými 
lekármi. Chod nemocnice nebol 
ani na minútu obmedzený alebo 
zablokovaný.
 Vzhľadom k tomu, že sme 
štátnou akciovou spoločnosťou, 
musíme v zmysle obchodného 
zákona nakladať s majetkom štá-
tu hospodárne. Počas pôsobenia 
nového vedenia nemocnice (od 
mája roku 2020) sa zmenili po-
zitívnym smerom hospodárske 
výsledky (v roku 2019 bola účtov-
ná strata nemocnice 27 miliónov 
eur), v súčasnosti máme vyrovna-
né hospodárenie s miernym zis-
kom. To je tiež predpoklad skvalit-
ňovania poskytovania zdravotnej 
starostlivosti možnosťou nákupu 
nových zariadení a zvyšovania 
platov zamestnancom.
 Chcem všetkých ubezpečiť, že 
zmeny, ktoré sa robia v nemoc-
nici, robíme v prospech našej ne-
mocnice, našich zamestnancov, 
našich pacientov a služieb pre re-
zorty ministerstva vnútra a obra-
ny. Nemocnica kompletne plní  
a bude plniť všetky úlohy, ktoré 
plniť má. Našou prioritou bolo, 
aby sme odstránili mnoho ne-
dostatkov v riadení a prevádzke 
zariadenia. Váš článok mal nad-
pis: „Problémy v Univerzitnej ne-
mocnici sv. Michala“. Problémy  
v nemocnici mali len tí, ktorí 
sa nevedeli prispôsobiť novým 
transparentným podmienkam. 
Tí už z nemocnice odišli.
Doc. MUDr. Branislav Delej, PhD., 
MPH.
Predseda predstavenstva a gene-
rálny riaditeľ

 Ministerský prieskum
 Odpoveď na otázku číslo se-
dem o angažovaní ministra vnút-
ra Romana Mikulca bola zodpo-
vedná jeho tlačovým odborom: 
„Ministerstvo vnútra pripravilo 
dotazník pre respondentov z ra-
dov zamestnancov nemocnice. 
Máme však avízo, že nemocni-
ca chce s vedením ministerstva 
vnútra v tejto súvislosti rokovať,  
a to aj o ďalších témach týkajú-
cich sa jej činnosti, vrátane eko-
nomických otázok.“
 
Dodatočná reakcia
 Cieľom tohto spravodajské-
ho článku bolo rovnako ako  
v decembri 2021 spravodajsky po-
kryť aktuálne dianie v nemocnici  
a poskytnúť obom stranám spo-
ru dostatočný priestor na reakciu, 
preto nie je vhodné ho publicistic-
kým spôsobom uzavrieť. Na záver 
však musíme tlmočiť stanovisko 
Odborového zväzu polície v Slo-
venskej repbulike, ktoré odmieta 
akékoľvek obvinenia z manipu-
lácie alebo snahy písať negatívne  
o nemocnici za každú cenu.
 Postavenie OZP v SR vo vzťa-
hu k ministerstvu vnútra a jeho 
organizáciám nie je podriadené, 
nejde o združenie, ktorého náplň 

práce je produkovať pozitívne 
PR za každú cenu. OZP v SR po-
čas svojej viac ako tridsaťročnej 
existencie sa k aktuálnym uda-
lostiam stavia vecne a objektívne. 
Dlhé roky nielen na stránkach 
POLÍCIE môžete čítať pozitívne aj 
negatívne reakcie odborárov na 
novinky týkajúce sa rezortu. Ak je 
čo pochváliť, nie je s tým najmen-
ší problém, ak je čo kritizovať, tak 
na báze odbornosti a objektivity.
 Nemusíme cestovať ďaleko do 
minulosti, aby sme našli oba prí-
klady, kedy odbory dokázali zau-
jať jasné stanovisko a nepodľahli 
žiadnym tlakom. Preto odmieta-
me akékoľvek snahy o útok na 
objektivitu našich článkov. Nielen 
v tomto čísle, ale v spomínanom 
decembrovom článku bol obom 
stranám poskytnutý tak veľký 
priestor, ktorý im neponúkli ani 
žiadne celoštátne médiá.
 OZP v SR sa o situáciu v ne-
mocnici bude naďalej zaujímať 
a bude počúvať názory a skú-
senosti svojej členskej základne 
s cieľom upokojenia situácie  
a zabráneniu akejkoľvek mož-
nej šikane voči členom základ-
nej organizácie.
 
Lekári, ktorí odišli
 Po prvýkrát sa nám podarilo 
získať zoznam lekárov, ktorí po 
posledných udalostiach v nemoc-
nici odišli, a preto ho uvádzame  
v tomto čísle.

MUDr. Barbora Kadlečková, 
gastroenterológ
- 20 ročná prax, v UN-NsM praco-
vala od 2019 do 2022
- od roku 2018 je krajským odbor-
níkom pre gastroenterológiu pre 
VÚC BA
- spoluautorka a prvá autorka de-
siatok odborných publikácií
- pravidelne prednáša na vrchol-
ných národných podujatiak
- členka Pracovnej IBD skupiny 
pri SGS
- spoluautorka viacerých meto-
dických odporúčaní

MUDr.  Ján Kovács, gastroen-
terológ 
- 10 ročná prax, v UN-NsM praco-
val od 2016 do 2022
- odborník na chronické zápalové 
ochorenia čreva a ďalšie
- výsledky práce prezentoval na 
prestížnych medzinárodných ve-
deckých konferenciách Digestive 
Disease Week (Washington, 2018) 
a Congress of European Crohn´s 
and Colitis Organization (2018)

Doc. MUDr. Zuzana Zelinková, 
PhD., gastroenterológ
- viac ako 20 ročná prax, v UN-
NsM pracovala od 2014 do 2021
- v minulosti pracovala na prestíž-
nych pracoviskách v Nemecku  
a Holandsku
- v UN-NsM pôsobila na poste ve-
dúci lekár Gastroenterologického 
oddelenia a oddelenia digestívnej 
endoskopie a neskôr ako pred-
nostka Internej kliniky
- dlhoročná členka výboru Slo-
venskej gastroenterologickej spo-
ločnosti
- autorka a spoluautorka vyše 40 
publikácií v prestížnych medziná-
rodných vedeckých časopisoch, 
- pravidelne prednáša na národ-

ných a medzinárodných konfe-
renciách
- spoluautorka viacerých učebníc 
a učebných textov, ako aj medzi-
národných odporúčaní pre liečbu 
nešpecifických zápalových ocho-
rení v tehotenstve
- pod jej vedením boli v UN-NsM 
zavedené také techniky, ktoré nie 
sú dostupné inde v SR

MUDr. Ivan Varga, PhD, kardio-
lóg
- takmer 20 ročná prax, v UN-
NsM pracoval od 2020 do 2022
- v minulosti pôsobil ako odbor-
ný zástupca
- ako kardiológ je špecialista 
na zlyhávanie srdca, pôsobil na 
NÚSCH - oddelenie zlyhávania 
a transplantácie srdca (vrcholo-
vé pracovisko kardiovaskulárnej 
medicíny v SR)
- študoval na Slovensku, Ne-
mecku, Švajčiarsku a USA

MUDr. Juraj Papinčák, kardio-
lóg
- 27 ročná prax, v UN-NsM praco-
val od 2015 do 2022
- člen stavovských organizácií: 
Slovenská lekárska komora, Slo-
venská lekárska spoločnosť, Slo-
venská kardiologická spoločnosť
- v minulosti pôsobil 10 rokov na 
koronárnej jednotke a v kardio-
stimulačnom centre
- v UN-NsM bol kardiologickým 
konziliárom v rámci celej NsM  
a garantom v odbore kardiológia

MUDr. Tomáš Melichar, gastro-
enterológ
- 12 ročná prax, v UN-NsM praco-
val od 2010 do 2022
- ako gastroenterológ sa špeciali-
zoval aj na pacientov z IBD
- autor niekoľkých odborných 
publikácií

MUDr.  Peter Solík, PhD., kardio-
lóg - primár oddelenia funkčnej 
diagnostiky
- 19 rokov klinickej praxe, v UN-
NsM pracoval od 2015 do 2022
- v minulosti pôsobil na NÚSCH, 
oddelenia zlyhávania a trans-
plantácie srdca, vrcholné praco-
visko kardiovaskulárnej medicíny 
na SR
- v UN-NSM postupne pôsobil 
na pozícií hlavného lekára JIS  
a kardiologického oddelenia  
a zároveň zástupca vedúceho le-
kára interného oddelenia, neskôr 
vedúci lekár oddelenia funkčnej 
diagnostiky a kardiologických 
ambulancií
- absolvoval viaceré študijné  
i pracovné pobyty na popredných 
pracoviskách v ČR, Nemecku, Ra-
kúsku a v Saudskej Arábii
- mal desiatky prednášok na do-
mácich i zahraničných kongre-
soch
- publikačná aktivita v domácich  
i zahraničných časopisoch
- člen výboru pracovnej skupiny 
pre srdcové zlyhávanie SKS
- člen odbornej pracovnej skupiny 
pre neinvazívnu liečbu kardiovas-
kulárnych ochorení MZ SR
- člen kategorizačnej komisie pre 
ústavnú zdravotnú starostlivosti 
MZ SR
- vrátil sa do NÚSCH.

OZP v SR podrobne sleduje dianie v rezortnej nemocnici. Foto: archív



 Obavy zahraničných tajných 
služieb sa naplnili. V noci zo 
stredy na štvrtok 24. februára 
2022 zaútočili vojská Ruskej fe-
derácie na značnú časť nášho 
východného suseda. Ukrajina 
sa ocitla vo vojne, ťažké boje 
prebiehali aj v hlavnom mes-
te Kyjev, výbuchy zasiahli tiež 
oblasť vzdialenú len niečo oko-
lo 200 kilometrov od našich 
spoločných hraníc. A práve na 
hraniciach sa začali odohrávať 
veľké životné drámy, ktorých 
súčasťou sa stali príslušníčky  
a príslušníci Policajného zboru.

 Pandémia začala pomaly do-
znievať, aspoň viacerí sme mali 
takí pocit, keď sa svet ocitol v 
ďalšej obrovskej kríze. Akoby sme 
boli posledné dva roky prekliati… 
Po zahájení invázie sa na sloven-
sko-ukrajinskej hranici začali ob-
javovať prví utečenci. Celé rodiny 
si museli zbaliť do pár tašiek svoje 
životy a ujsť. V ich tvárach bol ba-
dať šok, mali plno otázok, aká bu-
dúcnosť ich čaká, kde pôjdu, deti 
plakali, domáci miláčikovia sa im 
motali medzi nohami…
 O zmiernenie následkov 
traumy sa od prvého momentu 
starali naši policajti. Zo záberov, 
ktoré obleteli celý svet, sme mohli 
vidieť ako sa príkladne starali  
o mamičky s najmenšími ratoles-

ťami, z ktorých mali niektoré iba 
jeden mesiac. Na Ukrajincov sa 
pozerali s pochopením, snažili sa 
im vyhovieť a nepožadovali ani 
cestovné pasy, ak sa muž či žena 
dokázali preukázať iným dokla-
dom totožnosti.
 Dni plynuli, počet príchodzích 
rástol. K Ukrajincom sa pridali 
občania viac ako 100 štátov sveta, 
ktorí buď pracovali alebo študo-
vali na Ukrajine. Slovensko, akoby 
sa stalo archou národov. Na hra-
niciach pribudli celé malé mesteč-
ká plné dobrovoľníkov. Šatstvo, 
občerstvenie, ponuky odvozu za-
darmo… Akoby sa celé Slovensko 
spojilo a východným susedom 
ponúklo jednu veľkú pomocnú 
ruku. Neistotu z prvých dní vy-
striedala istota v podobe nevída-
nej súčinnosti bezpečnostných 
zložiek a civilného obyvateľstva.
 Konflikt v čase uzávierky na-
šich novín neprestával. Naopak, 
bombardovanie sa zintenzívňo-
valo, počet mŕtvych narastal, mier 
bol v nedohľadne… Ruka v ruke  
s tým prichádzali ďalšie tisíce 
utečencov. Dostávali sme sprá-
vy o náročnosti policajnej služby 
na hranici. Sledovať dennoden-
ne pohnuté ľudské osudy, tak-
povediac pozerať sa na priame 
následky vojny, by pohlo azda  
s každým….   
 Každý policajt či policajtka 

chceli pomôcť nie na 100, ale na 
200%. Starali sa o bábätká, zatiaľ 
čo ich matky, ktoré už nemohli 
cestovať so svojimi mužmi povo-
lanými do vojny, čakali na vyba-

venie vstupu na územie SR. Roz-
dávali hračky, pohľadeli, keď bolo 
treba, poskytovali informácie… 
Videli sme scény, na ktoré neza-
budneme. Nemohli sme si záro-

veň odpustiť myšlienku, či naozaj 
je nám treba znižovať počty po-
licajtov? Neukázala nám dosta-
točne pandémia či táto vojna,  
o ktorej vypuknutí sme mnohí 

ani len nesnívali, že pri budova-
ní Policajného zboru sa netreba 
riadiť dobrým počasím, ale práve 
tým najhorším, čo sa môže stať?
 Odborový zväz polície v Slo-

venskej republike úprimne ďaku-
je všetkým bezpečnostným zlož-
kám, štátnym zamestnancom, 
neziskovým organizáciám i jed-
notlivcom, ktorí sa podieľajú na 

pomoci pre utečencov z Ukrajiny. 
Táto tragická téma nás zastihla 
krátko pred uzávierkou tohto 
čísla. Viac sa jej budeme venovať  
o mesiac.

Vojna na Ukrajine:  
Ďalšie náročné obdobie pre policajtov

» O 2 % VIAC NÁDEJE «
Darujte svoje 2% tým, ktorí to najviac potrebujú. Pomáhame našim kolegom, ktorí bojujú s ťažkými ochoreniami

a životnými skúškami. OZP v SR vám úprimne ďakuje za pomoc a podporu. Pomáhajme spolu a darujme viac nádeje.

Návod ako darovať 2% nájdete na OZPSR.sk
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 Odborový zväz polície v Slo-
venskej republike opakovane 
upozorňoval na problematickú 
novelizáciu zákona o štátnej 
službe, ktorým sa kompetencie 
ministra vnútra a generálneho 
tajomníka služobného úradu 
posilnili natoľ ko, že im dávajú 
do rúk neobmedzenú moc pri 
zmenách na všetkých riadia-
cich funkciách. Podobné kroky 
označil Ústavný súd SR v minu-
losti za protiústavné. Štátni za-
mestnanci, ktorí boli takýmto 
spôsobom bez udania dôvodu 
zbavovaní funkcií, vyhrávali 
súdne spory so štátom rad za 
radom. Ani to však nepresved-
čilo poslancov, ktorí prelomili 
veto prezidentky SR Zuzany 
Čaputovej. Aktuálne sa na ňu 
formou otvoreného listu obrá-
tila Konfederácia odborových 
zväzov.

 Vážená pani prezidentka Slo-
venskej republiky,
 Konfederácia odborových 
zväzov Slovenskej republiky pri 
legislatívnom procese novelizá-
cie zák. č. 55/2017 Z. z. o štátnej 
službe a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení zákona 
č. 453/2021 neustále upozorňo-
vala poslancov NR SR, ako aj 
ostatných ústavných činiteľov, 

že odvolávanie nadriadených 
v štátnej službe bez uvedenia 
dôvodov je v rozpore s Ústavou 
SR. Rovnako ste aj Vy z pozície 
prezidentky Slovenskej republiky 
vetovali spomínanú poslaneckú 
novelu zákona o štátnej službe, a 
to z dôvodu, že schválená novela 
negatívne zasiahne do princípu 
stability v štátnej službe. Mecha-
nizmy na skvalitňovanie a zefek-
tívňovanie štátnej služby vrátane 
možnosti odvolávania vedúcich 
štátnych zamestnancov, ako je 
inštitút služobného hodnotenia 
či inštitút disciplinárnej zodpo-
vednosti, totiž už v platnej práv-

nej úprave existujú a je potrebné 
ich v praxi využívať.

 Keďže Konfederácia odbo-
rových zväzov SR podľa platnej 
legislatívy SR (Zákon č. 314/2018 
Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej 
republiky a o zmene o doplnení 
niektorých zákonov, a to z §74 
cit. zákona, ktorý upravuje pro-
cesnú legitimáciu na podanie 
návrhu na začatie konania) nie 
je oprávnená na podanie návrhu 
na Ústavný súd SR, obrátili sme 
sa na poslancov NR SR, ktorí sú 
v zmysle citovaného zákona jed-
nými z oprávnených tak vyko-
nať. Dňa 18.12.2022 poslanci NR 
SR podali návrh na Ústavný súd 
SR na začatie konania o súlade 

ustanovení zák. č. 55/2017 Z. z. o 
štátnej službe a o zmene a dopl-

není niektorých zákonov v znení 
zákona č. 453/2021 Z. z. účinného 
od 2.12.2021 s ustanoveniami 
Ústavy SR.
 Zastávame totiž názor, že 
zákon je protiústavný a spôsobí 
vážny zásah do princípu stability 
štátnej služby a jeho výsledkom 
môže byť výrazná politizácia štát-
nej služby, strata odbornosti, ne-
závislosti a v neposlednom rade 
zásah do právnej istoty osôb v 
štátnozamestnaneckom pomere.
 Dôvodom prijatia zákona 
č. 453/2021 Z. z. je, podľa nášho 
názoru, politizácia štátnej služby, 
nakoľko dáva generálnemu ta-
jomníkovi možnosť odvolať ve-
dúceho zamestnanca bez uve-
denia dôvodu, čo znamená, že 
odvolanie z funkcie bude možné 
aj bez akéhokoľvek racionálneho 
a objektívneho dôvodu.
 Generálny tajomník nebude 
musieť svoje rozhodnutie niko-
mu vysvetľovať, teda odvolané-
mu funkcionárovi, ani verejnosti 
a stratí sa aj transparentnosť pri 
odvolávaní z verejných funkcií. 
Odvolanie funkcionárov možno 
očakávať pri každej zmene vlády, 
ale tým dôsledky novej právnej 
úpravy nekončia, nakoľko oso-
ba vo vedúcom postavení bude 
môcť byť odvolaná kedykoľvek, 
úplne stačí jedno jeho rozhod-

nutie alebo postup, ktorý nebude 
generálnemu tajomníkovi, resp. 
štatutárnemu orgánu vyhovo-
vať. Nepôjde pritom o odvoláva-
nie štátnych zamestnancov vo 
vedúcich funkciách pre neodbor-
nosť či porušovanie disciplíny.
 Vážená pani prezidentka Slo-
venskej republiky, ako predsta-
viteľ Konfederácie odborových 
zväzov Slovenskej republiky, 
najväčšej reprezentatívnej orga-
nizácie zastupujúcej zamestnan-
cov v Slovenskej republike, si Vás 
dovoľujem požiadať, aby ste sa aj 
vy z pozície svojej funkcie a auto-
rity obrátili na Ústavný súd SR vo 
veci posúdenia súladu ustano-
vení zák. č. 55/2017 Z. z. o štátnej 
službe a o zmene a doplnení nie-
ktorých zákonov v znení zákona 
č. 453/2021 Z. z. s ustanoveniami 
Ústavy SR.
 Nová právna úprava sa nedot-
kne len malej časti štátnych za-
mestnancov, ako by sa mohlo na
prvý pohľad javiť, ale širokého 
spektra vedúcich zamestnancov 
v priamej riadiacej línii generál-
neho tajomníka služobného úra-
du.

S úctou
Marián Magdoško, prezident 
KOZ SR

 Písal sa rok 2015, keď Minis-
terstvo vnútra SR prišlo o jeden 
z najväčších zamestnaneckých 
benefitov - pre legislatívne pre-
kážky bol zrušený výcvik no-
vých vodičov vo vlastnej réžii. 
V prípade ministerstva obrany 
k tomuto kroku došlo už v roku 
2003. Problém s nedostatkom 
vodičov v jednotlivých orga-
nizačných zložkách by rezort 
vnútra chcel vyriešiť návratom 
vlastnej autoškoly.

 Novela zákona č. 93/2005 Z. z.  
o autoškolách, ktorá je už mo-
mentálne v parlamente v dru-
hom čítaní by mala vrátiť výcvi-
ky vodičov do oboch rezortov. 
V prípade ministerstva vnútra 
budú kurzy dostupné primár-
ne pre hasičov a policajtov, ale 

aj niektorých štátnych zamest-
nancov, pre ktorých je riadenie 
vozidla neoddeliteľnou súčasťou 
ich výkonu práce.
 „Hlavnou výhodou a záme-
rom bude vyškolenie príslušní-
kov Hasičského a záchranného 
zboru, Policajného zboru pre 
zabezpečenie základných funk-
cií štátu. Účastníkom kurzu v 
autoškole MV SR bude môcť byť 
len taký policajt, hasič, horský 
záchranár či iný zamestnanec 
ministerstva, ktorému požiadav-
ka vlastniť vodičské oprávnenie 
určitej skupiny vyplýva z pracov-
ných povinností alebo zarade-
nia," informovalo ministerstvo 
vnútra.
 Príprava vodičov vo vlastnej 
réžii by štátu mala priniesť viac 
flexibility, sebestačnosti a úspo-

ru financií, nehovoriac o úspore 
finančných prostriedkov pre po-
tenciálnych nových zamestnan-
cov, pre ktorých „autoškola za-
darmo“ bude jedným z lákavých 
benefitov. Ministerstvo vnútra 

týmto krokom bude môcť vyrie-
šiť aj problém s nedostatkom vo-
dičov, hlavne v prípade náklad-
ných vozidiel a autobusov. 
 „Kritickú situáciu s nedostat-
kom vodičov ešte viac zvýraznila 

pandémia ochorenia COVID-19, 
kde MV SR ako ústredný orgán 
štátnej správy zabezpečuje väč-
šinu logistických činností, pri-
čom pre pandemické opatrenia 
bolo náročné zabezpečiť nové 
vodičské oprávnenia v civilnom 
sektore," uviedol rezort vnútra, 
podľa ktorého je v niektorých 
regiónoch situácia s malým poč-
tom vodičov natoľko vážna, že 
môže dôjsť k ohrozeniu činnosti 
niektorých zložiek.

 Činnosť Odborového zväzu 
polície v Slovenskej republike 
spočíva nielen v poskytovaní 
priamej, ale aj sprostredkova-
nej pomoci pre svojich členov. 
A jeden jej špecifický druh sa 
týka takmer výlučne členskej 
základne, keďže smeruje na osi 
od členov pre členov. 

 Začiatok každého kalendár-
neho roka sa nesie v znamení 
možnosti poslať 2% z príjmu tým, 

ktorí to najviac potrebujú. Nene-
chajte prepadnúť žiadnu sumu a 
vyberte si osobu či organizáciu, 
ktorej takýmto spôsobom pomô-
žete. Budeme veľmi radi, ak si vy-
beriete OZP v SR. Takto získané 
finančné prostriedky odborári 
prerozdelia medzi najvážnejšie 
prípady v núdzi. Ich zoznam 
bude schválený na Rade predse-
dov OZP v SR.
 Minulý rok sa takýmto spôso-
bom podarilo vyzbierať 2.834,62,- 

eur, ktoré boli prerozdelené  
6 členom. Išlo o veľmi náročné 
životné situácie našich členov. 
Aj v mene redakcie POLÍCIA, aj 
v mene OZP v SR vám opätovne 
ďakujeme. Nie je nič krajšie, ako 
vidieť, že členstvo v jednej orga-
nizácii spája a je mostom medzi 
tými, čo pomáhajú a tými, čo po-
moc potrebujú. Nikdy nevieme, 
na ktorej strane sa môžeme nie-
kedy ocitnúť.
 Vyhlásenie o darovaní 2% po-

sielajte do 30.04.2022 na adresu 
príslušného daňového úradu. 
V tejto súvislosti žiadame pred-
sedov krajských rád OZP v SR  
a predsedov základných orga-
nizácií OZP v SR, aby v rámci 
svojej pôsobnosti zistili záujem  
o poskytnutie nenávratnej sumy  
z poukázaných 2% za rok 2021 
pre členov OZP v SR a ich rodin-
ných príslušníkov. 
 V žiadosti je potrebné uviesť 
dôvody na poskytnutie finanč-

ných prostriedkov z 2% (napr. 
choroba, živelná pohroma, atď). 
Rozdelenie financií bude schva-
ľované na júnovej Rade predse-
dov OZP v SR. 
 Žiadame Vás, aby ste jednot-
livé žiadosti predkladali cestou 
predsedov krajských rád OZP  
v SR. Žiadosti zašlite do 
10.06.2022 na e-mailovú adresu: 
igor.rohar@minv.sk. 

 Pandémia síce dokázala za-
staviť časť našich životov, čo 
sme dovtedy považovali za sa-
mozrejmé, ale našťastie prílev 
dobrých skutkov pretrval. Na-
priek náročnej situácii jeden z 
dlhoročných členov Odborové-
ho zväzu polície v Slovenskej re-
publike nezaháľal a pokračoval 
v darovaní krvi, vďaka čomu 
získal prestížne ocenenie. Viac 
nás informoval Daniel Čuka-
lovský, predseda ZO OZP v SR 
pri Strednej odbornej škole  
v Košiciach.

 Činnosť v OZP v SR v týchto 
hektických časoch je hlavne o 
odhodlaní načúvať potrebám 
ľudí okolo seba. Vyžaduje to ne-

ustály aktívny prístup k ľuďom, 
ich túžbam a prianiam spoje-
nými so sociálnymi a životnými 
podmienkami. Aktívne pristu-
povať je o to náročnejšie, ak máte 
okolo seba mladých ľudí plných 
túžob a očakávaní spojených s 
meniacimi sa pracovnými a so-
ciálnymi podmienkami v Poli-
cajnom zbore. Je nutné neustále 
trpezlivo ozrejmovať a vysvetľo-
vať veci, ktoré sa dejú okolo nás a 
viesť mladých ľudí osobným prí-
kladom v životných postojoch. 
 Prostredníctvom novín PO-
LÍCIA chceme poďakovať nášmu 
dlhoročnému členovi Ing. La-
dislavovi Ficerimu, dnes už vý-
sluhovému dôchodcovi, za ak-
tívny životný prístup pri pomoci  

a záchrane ľudských životov. Ing. 
Ladislav Ficeri v roku 2021 získal 
diamantovú plaketu prof. MUDr. 
Jana Janského za darovanie krvi 
a záchranu ľudského života. Teší 
nás aj to, že zostal naďalej členom 
OZP v SR v ZO 10 -15. Ďakujeme.

 Ďakujem i svojim kolegom  
a členom OZP v SR za trpezlivosť 
a neúnavnosť pri práci a vysvet-
ľovaní potrebnosti participácie 
na činnosti OZP v SR.

Otvorený list prezidentke SR Zuzane Čaputovej

Ministerstvá vnútra a obrany chcú vlastné 
autoškoly

Darujte 2% kolegom v núdzi

Diamantová plaketa pre Ladislava Ficeriho

Policajti sú na hraniciach v plnom nasadení. Zdroj: PZ

Ďakujeme Ladislavovi Ficerovi za darcovstvo. Zdroj: archív
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 Odbor komunikácie a pre-
vencie Prezídia Policajného 
zboru nás požiadal o zverejne-
nie „Správy Policajného zboru  
o dezinformáciách na Slovensku  
v roku 2021“. Keďže ide o roz-
siahly materiál, ktorý by sa do 
POLÍCIE nezmestil, vybrali sme 
z neho najzaujímavejšie ziste-
nia. Na konci článku uvádzame 
internetový odkaz na plnú ver-
ziu dokumentu. Odborový zväz 
polície v Slovenskej republiky 
citlivo vníma novodobý feno-
mén dezinformácií a sám je zá-
stancom pravdivej, neskresle-
nej a objektívnej komunikácie. 

 Policajný zbor v minulom roku 
verejne vyvrátil 189 hoaxov, z kto-
rých 151 sa týkalo témy Covid-19. 
Na komunikáciu s občanmi pou-
žíval facebookovú stránku „Hoaxy 
a podvody - polícia SR“. Na strán-
ku sa so žiadosťami o vysvetlenie 
dezinformácií obracala verejnosť, 
ktorá odboru poslala viac ako  
9 000 súkromných správ. S od-

borom v tejto oblasti spolupraco-
vali aj inštitúcie iných štátov, ako 
napríklad nemocnica v Slovinsku 
alebo rakúsky Červený kríž.
 Medzi najčastejšie šírené na-
ratívy v minulom roku patrili: 
očkovanie je škodlivé, neúčin-
né, zbytočné alebo zdravie/život 
ohrozujúce, falošné úmrtia ako 
následok očkovania (zneužívanie 
úmrtí konkrétnych osôb), zdra-
votníci zabíjajú pacientov (napr. 
na pľúcnej ventilácii), situácia nie 
je vážna, štátne inštitúcie prehá-
ňajú, situácia je v zahraničí oveľa 
lepšia (zamlčiavanie počtu tam 
očkovaných) a pandémia je taj-
ným plánom mocných na ovlád-
nutie/vyhubenie ľudstva.
 Odbor vymenoval základné 
piliere, ktoré považuje za recept 
na úspech v boji proti dezinfor-
máciám: efektívna komunikácia 
štátnych inštitúcií a politicky 
exponovaných osôb založená na 
strategickej komunikácii, držiac 
sa princípov zrozumiteľnosti, 
transparentnosti a rýchlej reak-

cie na vývoj udalostí.
 Policajný zbor považuje dezin-
formácie za významnú bezpeč-
nostnú hrozbu pre Slovenskú re-
publike, ktorá sa v minulom roku 
pretavila aj do osobných útokov 
voči jednotlivcom. Správa spomí-
na tiež útoky proti príslušníkom 
Policajného zboru, o ktorých sme 
vás informovali v novinách POLÍ-
CIA. V tejto súvislosti len okrajovo 
pripomenieme úspešnú snahu 
OZP v SR o odstránenie meno-
viek na uniformách, čo značne 
eliminuje možnosti šikany jed-
notlivých zakročujúcich policaj-
tov či v niektorých prípadoch až 
ich rodinných príslušníkov.
 Hrozba sa podľa správy preja-
vila nielen v útokoch, ale priamo 
v úmrtiach osôb, ktoré zomreli 
ako následok viery v zdravotnícke 
dezinformácie. Ide napríklad o pa-
cienta, ktorý až do pripojenia na 
pľúcnu ventiláciu hovoril o škod-
livom očkovaní, napokon zomrel.
 Odbor hovorí o niekoľkých 
cieľoch tvorcov dezinformácií: 

spôsobenie chaosu v spoločnosti 
a podkopanie dôvery v štát, poli-
tický cieľ, ekonomický cieľ, zahra-
ničnopolitické záujem, získanie 
popularity či uspokojenie vlast-
ných potrieb. Stručne povedané, 
množstvo tvorcov tzv. hoaxov 
im samotným nemusí veriť, no 
napríklad pre splnenie určitých 
svojich ekonomických záujmov 
ich vytvára a šíri ďalej, lebo vie, 
že im množstvo ľudí uverí. Ne-
znalí občania sa tak stávajú uži-
točným nástrojom vyššieho záuj-
mu vo viere, že ďalej šíria len svoj 
názor.
 Správa poukazuje na osobné 
previerky zo strany operatívcov v 
bydliskách tvorcov dezinformácií, 
ktorí sa často tvárili, že o ničom 
nevedeli. Ďalej sa hovorí o rastú-
cej popularite iných, v dokumen-
te nedefinovaných sociálnych 
sietí na úkor Facebooku. Odbor 
poukazuje na seniorov, z ktorých 
mnohí prepadli internetu a viere 
v dezinformácie.
 Podľa správy v roku 2021 vzni-

kali tlaky na príslušníkov PZ, ktorí 
sa boju proti dezinformáciám ve-
nujú. Autori správy tvrdia, že cie-
ľom tlakov bola snaha o odhalenie 
identity príslušníkov PZ s cieľom 
ich šikany, čo by v súvislosti s ko-
legami z terénu nebolo ničím pre-
lomovým. OZP v SR môže k tejto 
časti dodať, že v prípade útokov 
je schopný okamžite poskytnúť 
právnu ochranu svojim členom.
 Pre rok 2022 odbor očakáva 
pokračovanie hoaxov na tému 
Covid-19, ale aj otvorenie staro-
nových tém, ako napríklad situá-
cia na bielorusko-poľskej hranici, 
konflikt medzi Ruskom a Ukra-
jinou či oblasť migrácie. Podľa 
najčiernejších predpovedí budú 
dezinformácie naďalej nástrojom 
na vyvolávanie občianskych ne-
pokojov, či útokov na konkrétne 
osoby.

 Celá správa je dostupná na: 
https://www.minv.sk/?policia&su-
bor=431583

 Minulý rok sme vás informovali  
o otvorení výstavy trosiek z lie-
tadla, ktoré havarovalo v roku 
1976 do jazera Zlaté piesky v Bra-
tislave, o ktorú sa postaral jeden z 
členov Odborového zväzu polície 
v Slovenskej republike. Zbierka 
unikátnych častí z lietadla Iľjušin 
18 sa v posledných týždňoch roz-
šírila - a znovu vďaka dlhoročné-
mu odborárovi. 
 Tímu potápačov z oddelenia 
poriečnej polície Odboru poriad-
kovej polície Prezídia PZ sa po-
darilo počas výcviku na spomí-
nanom jazere vytiahnuť trosku z 

lietadla, ktorá bola zaborená pod 
nánosmi bahna. Trosku do Mú-
zea dopravy, kde výstava prebieha 
do 31. mája 2022, zaniesol vedúci 
oddelenia pplk. Peter Turiak. Kus 
zo sovietskeho lietadla si osobne 
prebral riaditeľ múzea Ľuboš Ka-
čírek, ktorý ho umiestnil priamo 
do expozície. O rozšírení zbierky 
vďaka príslušníkovi PZ informo-
valo aj viacero médií.

 Život prináša náročné situácie 
a hoci by sme si ho chceli naplno 
užívať a napĺňať ambície, niekedy 
sa musíme vysporiadať s veľkou 
zodpovednosťou, pred ktorú nás 
postaví. Takúto výzvu život pri-
niesol aj nášmu kolegovi, kadeto-
vi, stržm. Markusovi Mariánovi 
Popovičovi, ktorý sa v januári 
2022 na životnej ceste ocitol bez 
rodičov. 

Pozývame Vás pridať sa k finanč-
nej pomoci pre nášho kolegu, 
cieľom ktorej je uľahčiť mu ob-

tiažnú životnú cestu, na ktorej sa 
musí postarať nielen o seba ale aj  
o mladšiu sestru. 

Veríme, že každý dobrovoľný prí-
spevok aspoň čiastočne zmierni 
jeho neľahkú situáciu
Ďakujeme.
Študenti a zamestnanci SOŠ PZ 
Košice

transparentný účet 
SK45 0900 0000 0051 8742 
9407

 Začiatkom roka nás zasiahla 
veľmi smutná správa. Po náhlej 
chorobe nás navždy opustil dl-
horočný predseda základnej or-
ganizácie pri CÚZ MV SR a skvelý 
človek Igor Huščava. Odborári, 
rodina a jeho priatelia prišli o člo-
veka s veľkým Č.
 Igor stál na čele rekreačného 
zariadenia MV SR Kremenec v 
Tatranskej Lomnici, odkiaľ ho 
poznal každý, kto do tohto krás-
neho prostredia v rámci rekreácie 
či dovolenky s rodinou zavítal. 

Igor vždy robil všetko preto, aby 
bol pobyt v srdci Vysokých Tatier 
nezabudnuteľný, pokojný a kom-
fortný. 

 Rovnako príkladne ako o hostí 
sa vždy staral aj o svojich zamest-
nancov. Ako predseda základ-
nej organizácie im zabezpečoval 
vhodné pracovné prostredie a be-
nefity. Znakom jeho profesiona-
lizmu bola aj kolektívna zmluva, 
ktorou garantoval ďalšie výhody 
pre všetkých zamestnancov spa-

dajúcich pod Centrum účelových 
zariadení MV SR. 
 Dnes už žiaľ žiadne z jeho veľ-
kého množstva plánov, týkajú-
cich sa aj tohto zariadenia, o kto-
rých nám Igor na centrále OZP  
v SR pred pár mesiacmi s veľkým 
zanietením hovoril, nezrealizuje. 
Bude nám všetkým veľmi chýbať. 
 Ďakujeme ti Igor za všetko 
čo si pre odbory, zamestnancov  
a klientov spravil.
 Rodine Igora Huščavu vyjad-
rujeme úprimnú sústrasť.

Správa Policajného zboru o dezinformáciách Odborár rozšíril zbierku Múzea dopravy

Policajná rodina drží spolu

Zomrel predseda základnej organizácie  
Igor Huščava

VAŠE NÁMETY A TIPY NA REPORTÁŽE POSIELAJTE NA

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

POLICAJNÉ  AKTUALITY FEBRUÁR  I  2022

1. Názov: Základná organizácia 
OZP v SR pri Okresnom riaditeľ-
stve PZ Pezinok a Senec

2. Vznik: Dňa 12.6.2012 bola usta-
novujúca schôdza a vznik spoloč-
ných odborov pre obe okresné ria-
diteľstvá, ktoré do roku 2010 boli 
ako jedno okresné riaditeľstvo s 
názvom Okresné riaditeľstvo PZ v 
Bratislave okolie.

3. Aktuálny počet členov: 63 

4. Predseda: pplk. Mgr. Michal 
Peniak, zaradený ako zástupca 
riaditeľa a súčasne riaditeľ odbo-
ru poriadkovej polície Okresného 
riaditeľstva PZ v Pezinku

5. Zmysel odborov: OZP v SR vy-
konáva najmä činnosti smerujúce 
k presadzovaniu oprávnených zá-
ujmov členov, a to najmä pri ob-
hajobe ich právnych a sociálnych 
istôt a zlepšovaní pracovných, 
sociálnych, zdravotných a kultúr-
nych podmienok práce. Je nevy-
hnutnom súčasťou Policajného 
zboru Slovenskej republiky pri vy-
važovaní plnenia úloh uložených 

služobným úradom a záujmom 
o zamestnancov v rezorte, ich 
sociálnych istôt a zlepšovaní ich 
pracovných podmienok, ktoré sa 
pretavujú napr. pri každoročnom 
podpise kolektívnej zmluvy.

6. Prínos ZO: Aktívny prístup pri 
riešení problémov členov základ-
nej organizácie a taktiež aktívny 
prístup smerom k vedeniu OZP  
v SR. Ako predseda základnej or-
ganizácie, ale aj ako dlhoročný 
funkcionár viem, že jedna z najdô-
ležitejších úloh je aktívne načúva-
nie potrieb zamestnancov. Za kaž-
dým úspešným lídrom skupiny 
stoja vždy spokojní členovia alebo 
zamestnanci. Zákonne to je upra-
vené pre nadriadených ako povin-
nosť vytvárať priaznivé podmien-
ky na riadny výkon štátnej služby. 
Naša základná organizácia práve 
na tejto zákonom danej úlohe 
aktívne participuje s nadriadený-
mi funkcionármi, obzvlášť v tejto 
neľahkej dobe poznačenej pandé-
miou. V spoločnosti a v zamest-
naní sa vytráca kolektivizmus  
a nahrádza ho individualizmus, čo 
ale neprináša želaný efekt v pra-

covných kolektívoch. Ako prínos 
našej ZO vidím aj určité benefity, 
ktoré sme zaviedli medzi členov 
napr. v podobe Multisport karty,  
o ktorú je dlhodobý záujem a pat-
rili sme k prvým ZO, ktorý túto 
kartu sprostredkoval.

7. Aktivity ZO: Do roku 2020 or-
ganizovanie každoročného plesu,  

z ktorého výťažok sme vždy rozde-
lili a venovali na konkrétne dob-
ročinné účely. Jeden rok sme pe-
niaze darovali na liečbu kolegovej 
dcéry Alex, ktorej detská mozgová 
obrna spôsobila veľké problémy  
s chôdzou, iný rok sa z týchto pe-
ňazí v spolupráci s jedným občian-
skym združením so športovým 
zameraním organizoval výlet detí 
z detského domova Pezinok do 
Vysokých Tatier a denný tábor pre 
deti policajtov a deti z detského 
domova. V poslednom roku 2020 
boli peniaze z plesu v spolupráci 
s MsP Pezinok poskytnuté aj na 
denný a pobytový tábor pre „poli-
cajné“ aj „nepolicajné“ deti a opäť 
aj deti zo sociálne slabšieho pros-
tredia z regiónu okresu Pezinok. 
Z tohto plesu sa výťažok vo výš-
ke 3.790,- eur použil na realizáciu 
preventívneho projektu ČR, ktorú 
organizuje nadácia Nové Česko  
s názvom Revolution train, kto-
rého zámerom je interaktívnym 
spôsobom a zážitkovým vzdelá-
vaním osloviť a inšpirovať deti a 
mládež k pozitívnym životným 
voľbám. V rámci primárnej pre-
vencie bolo našim cieľom a zá-

merom využiť tento prostriedok 
pri realizovaní preventívnych 
protidrogových aktivít a projek-
tov realizovaných Policajným 
zborom, v úzkej spolupráci so sa-
mosprávami okresu a školskými 
zariadeniami. Momentálne je od 
marca 2020 objednaný a zapla-
tený preddavok, avšak situácia 
ohľadom pandémie jeho cestu do 
Pezinka pozastavila. Ďalšie aktivi-
ty smerovali vždy k posilneniu ko-
lektivizmu – zriadenie posilňovne 
na základnom útvare OO PZ Pe-
zinok, spoločné výlety ako ochut-
návka vín na Morave v roku 2015, 
výstup organizovaný každoročne 
Úradom ekumenizačnej a pasto-
račnej služby MV SR a naposledy 
spoločný pobyt v prírode kolegov 
policajtov s ich rodinami s aktivi-
tami pre deti.

8. Kontakt: 
096152/3400, 
michal.peniak@minv.sk, 
ZO OZP SR pri OR PZ Pezinok 
a Senec, Šenkvická cesta 14, 
902 01, Pezinok

Základné organizácie OZP v SR (10.) 
Na stránkach POLÍCIE vám predstavujeme základné organizácie Odborového zväzu 
polície v Slovenskej republike v rámci pravidelnej rubriky.

pplk. Mgr. Michal Peniak

Vedúci oddelenia poriečnej polície zaniesol trosku do múzea. Zdroj: PZ
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VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
Čiastka 1
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o spoločnom pracovnom tíme zahranič-
nej jednotky Policajného zboru vyslanom 
na územie republiky Severného Mace-
dónska

Čiastka 2
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o previerkach inštruktorov a učiteľov

Čiastka 3
Nariadenie Prezídia Policajného zboru  
o postupe útvarov Policajného zboru  pri 
vybraných trestných činoch krádeží a sú-
visiacich majetkových deliktoch

Čiastka 4
Nariadenie Prezídia Policajného zboru, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Pre-
zídia Policajného zboru č. 62/2016 o skú-
šobnom komisárovi v znení neskorších 
predpisov

Čiastka 5
Nariadenie Prezídia Policajného zboru  
o zmene niektorých interných predpisov 
Prezídia Policajného zboru

Vydáva Odborový zväz polície v Slovenskej republike ako mesačník. I Zodpovedný zástupca vydavateľa: pplk. Mgr. Marián Mikula 
Kontakt na redakciu: novinypolicia@gmail.com I Adresa redakcie pre poštový styk: MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava. Pre 
osobný kontakt: budova P PZ Račianska 45, Bratislava, vchod zo Sibírskej ul., prízemie, I Telefón: 09610/51956. Fax: 09610/59096.  
e–mail: ozpvsr@minv.sk, marian.mikula2@minv.sk I www.ozpsr.sk I Uzávierka nasledujúceho vydania je 20. marca 2022.  
Toto číslo bolo vytlačené v 10. a expedované v 10. týždni. I Uzávierka textov aktuálneho vydania: 28. februára 2022. I Doručené príspevky 
redakcia nevracia. I Tlač: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava. I Náklad: 10 300 kusov I Nepredajné

Polícia Slovenskej republiky 464 228  I  Polícia SR – Bratislavský kraj 82 381  I  Polícia SR – Trnavský kraj 35 033  I  Polícia SR Nitriansky kraj  
45 528  I  Polícia SR – Trenčiansky kraj 25 306  I  Polícia SR – Žilinský kraj 32 341  I  Polícia SR – Banskobystrický kraj 37 940  I  Polícia SR – 
Prešovský kraj 38 382  I  Polícia SR – Košický kraj 49 481  I  Hoaxy a podvody – Polícia SR 129 738

1  I  2022

NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR

FEBRUÁR  I  2022 1 173 325

Policia slovakia 232 967

Policajti v prvej línii na hranici s
POLÍCIA NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH  


