
	 Dlho	 očakávaná	 novela	 zá-
kona	 č.	 73/1998	 Z.	 z.	 o	 štátnej	
službe	príslušníkov	Policajného	
zboru,	 Slovenskej	 informačnej	
služby,	 Zboru	 väzenskej	 a	 jus-
tičnej	 stráže	 Slovenskej	 repub-
liky	a	Železničnej	polície	v	znení	
neskorších	 predpisov	 (zákon	 
o	 štátnej	 službe)	 by	 mala	 byť	
po	 ukončení	 medzirezortné-
ho	 pripomienkového	 konania	
posunutá	 do	 vlády	 SR.	 Pozre-
li	 sme	 sa	 na	 jej	 navrhovanú	
podobu,	 ako	 aj	 na	 niektoré	
zásadné	 pripomienky	 zo	 stra-
ny	 Odborového	 zväzu	 polície	 
v	Slovenskej	republike.
	 Na	úvod	sa	obzrime	späť	do	mi-
nulého roka, kedy návrh prvý krát 
uzrel svetlo sveta. Vo vnútrore-
zortnom pripomienkovom kona-
ní sa objavil na konci februára. Od 
začiatku	však	z	rezortu	vnútra	za-
znievalo,	že	novela	musí	byť	spra-
covaná	bez	navýšenia	finančných	
nákladov	na	rozpočet.	Dôvod?	Nie	
sú peniaze.

62	pripomienok
	 OZP	v	SR	predložil	v	tomto	pri-
pomienkovom konaní celkovo 62 
pripomienok. Napriek opakova-
ným	upozorneniam,	že	návrhy	by	
nemali	mať	vplyv	na	navyšovanie	
rozpočtu,	sa	odborový	zväz	snažil	
pragmaticky	a	racionálne	v	zá-
kone	navrhnúť	niektoré	zmeny,	
na	 základe	 ktorých	 by	 došlo	 k	
zlepšeniu	 ohodnotenia	 policaj-
tov.	
	 Tu	 treba	 pripomenúť,	 že	 vlá-
da vo svojom Programovom 
vyhlásení	 na	 roky	 2021	 až	 2024	
(programové vyhlásenie vlády)  
v	časti	„Zaistenie	bezpečnosti	oby-
vateľstva“	 podkapitole	 „Garancia 
sociálneho zabezpečenia“ dekla-
ruje, „...stabilizáciu existujúceho 
osobitného systému sociálneho 
zabezpečenia policajtov, profesi-
onálnych vojakov a príslušníkov 
ostatných ozbrojených a bezpeč-
nostných zložiek tak, aby bol dl-
hodobo pevnou oporou, s cieľom 
posilniť spoločenskú prestíž tohto 
povolania“. Aj preto sa zdalo pri-
rodzené	a	samozrejmé,	že	jednou	 
z	 foriem	posilnenia	prestíže	prá-
ce	policajta	bude	jeho	náležité	fi-
nančné	ohodnotenie.	Predklada-
teľ	novely	má	však	opačný	názor.
	 Po	 ukončení	 a	 vyhodnotení	
pripomienok vnútrorezortného 
pripomienkového konania, na 
spoločnom	pracovnom	stretnutí	
ponúkol	odborový	zväz	možnosť	
novému,	 vtedy	 ešte	 dočasne	po-
verenému policajnému preziden-
tovi spoluprácu pri presadzovaní 
návrhov, ktoré by naplnili aj spo-

mínané programové vyhlásenie 
vlády.	Táto	myšlienka	vychádzala	
aj	 z	 ubezpečení,	 že	 je	 záujmom	
vedenia	zvýšiť	ohodnotenie	všet-
kých	policajtov.	Cestou	malo	byť	
mimorezortné pripomienkové 
konanie. Odborový	 zväz	 zostal	
nemilo	prekvapený,	keď	vedenie	
prezídia	 na	 túto	 ponuku	 ďalej	
nereflektovalo. 

47	pripomienok
 V polovici decembra minulé-
ho roka bol návrh novely zákona 
o	 štátnej	 službe	 predložený	 do	
medzirezortného pripomienko-
vého konania. OZP v SR opätovne 
spracovalo	47	pripomienok,	ktoré	
boli	 predložené	 cestou	 KOZ	 SR.	
Začiatkom	 februára	 tohto	 roku	
sa	 na	 ministerstve	 uskutočnilo	
očakávané	 rozporové	 konanie,	
ktorého	 sa	 za	 KOZ	 SR	 zúčastnil	
prezident	 KOZ	 SR,	 vedenie	 OZP	
v SR a predseda Odborového zvä-
zu ZVJS. Viac ako 8 hodinové ro-
kovanie	 sa	 skončilo	 akceptáciou	
alebo čiastočnou	akceptáciou	12	
návrhov,	v	4	prípadoch	odborový	
zväz po prerokovaní upustili od 
pripomienok a 31	 pripomienok	
nebolo	akceptovaných.

Finančné	navýšenie
	 V	 úvode	 sme	 spomenuli,	 že	
návrhy	 nemali	 hlbšie	 načrieť	 do	
navýšenia	 štátneho	 rozpočtu	 v	
kapitole ministerstva vnútra. Pri 
najväčšej	snahe	to	však	bola	ne-
splniteľná	úloha.	Takto	predlože-
ná	novela	 si	 vyžiada	navýšenie	
finančných	 prostriedky	 a	 to	 v	
podobe	 novo	 navrhovaného	
motivačného	príplatku	a	nábo-
rového	 príspevku.	 Aj	 toto	 však	
má	svoj	„háčik“.	
 Pri oboch návrhoch sa v de-
finícii	 znení	 spomína	 „flexibilné	
slovné	spojenie“	„možno	priznať“	
namiesto	 nespochybniteľného	
„patrí“.	 Rovnako	 to	 platí	 aj	 pre	
príspevok za bývanie. Každý	
musí	 	pochopiť,	že	táto	„istota“	
je	 ohrozená	 a	 služobný	úrad	 si	
ňou	nechal	pootvorené	dvierka. 
Negatívne	 je	možné	 hodnotiť	 aj	
nepriechodnosť	návrhu	OZP	v	SR	
ohľadom	presunu	časti	osobných	
príplatkov	 (navrhovaná	 výška	
bola	 170,-	 eur)	 a	 to	 do	 platových	
tried. Malo by to dva efekty. Lo-
gicky	by	sa	týmto	krokom	zvýšilo	
finančné	 ohodnotenie	 policaj-
tov	 naprieč	 celým	 Policajným	
zborom	 a	 zároveň	 by	 sa	 otvorili	
nožnice	 pre	možné	 individuálne	
navýšenie	 osobného	 príplatku,	
keďže	už	dnes	je	pravdepodobne	
veľa	policajtov,	ktorí	ho	majú	pri-
znaný	do	výšky	30%	alebo	sú	tes-

ne pod touto hranicou. 
	 Negatívne	 je	 možné	 vní-
mať	 aj	 skutočnosť,	 že	 slu-
žobný	úrad	neakceptoval	
návrh k potrebe pre-
rokovávania s odbo-
rovým orgánom pri 
použití	 „staronovo“	
zavedenom usta-
novení	 §	 35	 ods.	 2.	
Aj	 v	 tomto	ohľade	
bola	 cieľom	 vyš-
šia	 objektívnosť	 
a	transparentnosť	
pri	 využívaní	 toh-
to ustanovenia. 
Čas	 ukáže	 prečo	
tento	 cieľ	 nemali	
obe	strany	spoločný.

Niečo	pozitívne?
	 Je	 veľmi	 potrebné	
spomenúť	aj	to	málo	po-
zitívneho, ktoré sa poda-
rilo	presadiť.	 Ide	napríklad	
o	tzv.	stratu	času	pri	služob-
ných	 cestách	 policajtov. Aj tu 
však	nie	 je	 sto	percentná	úspeš-
nosť,	 keďže	 návrh	 bol	 tento	 čas	
započítať	v	plnej	výške	priznané-
ho	funkčného	platu.	Policajti	pre-
súvajúci	sa	na	rôzne	bezpečnost-
né	opatrenia	a	akcie	by	mali	mať	
konečne	 zákonne	 ošetrený	 čas	
strávený	v	 	 služobných	cestných	
vozidlách	 a	 to	 0,60%	 dosahom.	
Doteraz	zákon	tento	čas	neupra-
voval	vôbec.	
 Ďalším	pozitívnym	návrhom	
je	náborový	príspevok.	Jeho	za-
vedenie	 predpokladá	 zvýšenie	
záujmu	občanov	o	službu	v	Po-
licajnom	zbore.	
	 Po	 niekoľkoročných	 návr-
hoch	 služobný	 úrad	 akceptoval,	
aby policajti dostávali rozhod-
nutia	 o	 uložení	 disciplinárneho	
opatrenia v písomnej podobe, 
pričom	 si	 zároveň	 policajt	 bude	
mať	možnosť	zhotovovať	aj	kópie	
spisov	vo	všetkých	konaniach	vo	
veciach	 služobného	pomeru.	 Za-
niknúť	by	tak	mali	obštrukcie	zo	
strany	nadriadených,	keď	policaj-
tovi	umožňovali	robiť	si	len	výpis-
ky. Normálny nadriadený s tým 
nemal problém ani doteraz, ale je 
až	neuveriteľné,	koľko	„nadriade-
ných“	to	s	radosťou	využívalo.

Čo	dodať	na	záver?
 Rezortu vnútra netreba za-
prieť	 ochotu	 tento	 zákon	 nove-
lizovať.	Vo	finále	však	bez	akcep-
tácie	niektorých	veľmi	dôležitých,	
racionálnych návrhov premrhal 
šancu.	 Šancu	urobiť	 touto	nove-
lou	zo	zákona	o	štátnej	službe	mo-
dernú	právnu	normu,	reflektujú-
cu aj na aktuálny stav a potreby v 

PZ. 
M o -
d e r n ú 
právnu normu, 
ktorá by v neposlednom rade 
mohla	zatraktívniť	povolanie	po-
licajta	a	zároveň	zvýšiť	tak	sľubo-
vanú	prestíž	služby	v	Policajnom	
zbore. 
	 Predložená	 novela	 zákona	
rieši	 len	 aplikačné	 problémy	 vo	
vzťahu	 služobného	 úradu	 sme-
rom	 k	 policajtovi.	 Nerieši	 však	
to podstatné. To	 čo	 sľubuje	 aj	
programové	 vyhlásenie	 vlády,	
to	čo	si	všetci	policajti	za	svoju	
službu	 zaslúžia,	 čo	 prirodzene	
očakávajú	a	ukázala	to	aj	doba	
posledných	rokov	zmietajúca	sa	
v	krízových	situáciách	a	to	že	sú	
nenahraditeľnou,	 neoddeliteľ-
nou	súčasťou	prvej	línie.	
	 Netreba	 však	 úplne	 „zlomiť	
palicu“.	Šanca	na	pozitívne	zme-
ny	totiž	vždy	ešte	 je,	pretože	po-
sledné slovo má zákonodarca.

Pár	príkladov
	 Na	stránke	info.minv.sk	v	čas-
ti	„OZP	v	SR	-	oznamy“	sú	voľne	
dostupné	 všetky	 podklady	 aj	 
s vyhodnotením pripomienko-
vých konaní. V	tejto	časti	článku	
vám	prinesieme	výber	 len	nie-
ktorých	 z	 pripomienok,	 ktoré	
neprešli.	Uvádzame ich aktuálny 
stav, ktorý sa naplní, ak novela 
prejde národnou radou. OZP v SR 
navrhoval ich pravý opak.

•	Služobný	úrad	nebdue	povinný	
nahradiť	škodu	policajtovi,	aj	keď	
neplatnosť	právneho	úkonu	ne-

spô-
s o b i l 

výlučne	
sám.

•	 Previesť	 alebo	 pre-
ložiť	 nadriadeného	 bude	

možné	 aj	 bez	 predchádzajúceho	
prerokovania s odborovým orgá-
nom.

•	Aj	naďalej	sa	budú	disciplinárne	
previnenia alebo priestupky, kto-
ré	 je	príslušný	prejednať	ten	istý	
nadriadený,	prejednávať	osobitne	
a nie v rámci jedného konania.

•	Motivačný	a	náborový	príspevok	
policajtovi	možno	priznať.

•	Najneskoršia	 lehota	na	prepus-
tenie policajta pri zistení nedo-
statkov	sa	predĺžila	z	roka	na	dva	
roky.

•	 Účastník	 konania	 bude	 znášať	
jeho	náklady,	aj	keď	bude	úspeš-
ný.

•	Policajt	 si	bude	môcť	 zvoliť	 zá-
stupcu iba pri uplatnení riadnych 
a mimoriadnych opravných pro-
striedkov,	čím	sa	výrazne	limituje	
jeho	možnosť	 na	 právnu	 ochra-
nu.

•	 Za	 obec	 sa	 nebude	 považovať	
mestská	časť,	aj	keď	MV	SR	v	mi-
nulosti prehralo spor o preradení 
policajtky z okresu do okresu.

•	Vyslanie	na	stáž	kdekoľvek	bude	
možné	bez	súhlasu	policajta.

•	Služobné	voľno	sa	v	prípade	ve-
dúcich v letných táboroch bude 
poskytovať	len	pre	tábory	zriade-
né	služobným	úradom.
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K novele zákona, ktorý upravuje štátnu 
službu policajtov
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S výsluhou sa nebude hýbať

Vojna na Ukrajine: Mimoriadne služby 
pokračujú nielen na hranici

Veľké zmeny v automobilových opravovniach: 
Rozhovor s generálnym riaditeľom

Kontrola BOZP pomohla zlepšiť stav  
na Leteckom útvare MV SR	 Predseda	Národnej	rady	SR	

Boris	 Kollár	 vzbudil	 v	 jednej	 
z	 víkendových	 diskusných	 re-
lácií	 pozornosť,	 keď	 spomenul	
„zastropovanie	 výsluhových	
dôchodkov“,	 ktoré	 sú	 podľa	
neho	 niektoré	 obrovské.	 Síce	
priamo	 nepadlo	 spojenie	 „Po-
licajný	zbor“,	výsluha	sa	tohto	
povolania	týka	asi	najviac	spo-
medzi	všetkých.		Zisťovali	sme,	
čo	sa	deje	a	či	vzniknutá	pani-

ka	mala	reálne	základy.
 Na Odborový zväz polície  
v Slovenskej republike sa obrátili 
jeho	 členovia	 takmer	 okamži-
te. Vedenie odborov sa preto ih-
neď	 s	 touto	 otázkou	 obrátilo	 na	
kompetentných zamestnancov 
rezortu	vnútra.	Už	druhý	deň	sa	
podarilo odborovému zväzu, pro-
stredníctvom Národnej rady Slo-
venskej	 republiky,	 získať	 reakciu	
Borisa	Kollára,	ktorý	ju	zabezpečil	

prostredníctvom	videa	-	odpoveď	
bola zverejnená na Facebooku 
OZP v SR.
	 „Netýka	sa	to	absolútne	(jeho	
slová vo videu - pozn. redakcie) 
vašich	 penzií,	 príjmov,	 keby	 ste	
išli	 do	 civilu.	 Stropovanie	 bolo	
myslené	 na	 to,	 že	 nejaká	 jedno-
razová	suma	sa	bude	posielať	ľu-
ďom,	ktorí	majú	nízky	dôchodok.	
Tí,	ktorí	majú	nad	500,	600	hore,	
túto dávku nedostanú. Nemusíte 

sa	báť,	nemusíte	podávať	žiadne	
odchody	 do	 dôchodku,“	 uviedol	
Kollár.
 V skratke povedané, stropu-
je	 sa	 výška	 dôchodku,	 ktorej	 sa	
bude	 týkať	 jednorazová	 pomoc	
vo	 výške	 finančného	 príplatku.	
Hranica bude pravdepodobne 
pod	500	eur.	Téma	teda	nemá	nič	
spoločné	 s	 Policajným	 zborom	 
a	výsluhovými	dôchodkami.
	 OZP	 v	 SR	 pripomína,	 že	 „ne-

dotknuteľnosť“	 výsluhových	 dô-
chodkov je garantovaná aj Progra-
movým vyhlásením vlády, ako aj 
vyjadreniami	z	úst	predstaviteľov	
ministerstva vnútra a minister-
stva práce, sociálnych vecí a rodi-
ny.

	 Ak	niekto	očakával,	že	sa	voj-
na	na	Ukrajine	skončí	v	priebe-
hu	pár	dní	s	takým,	či	onakým	
výsledkom,	musel	 sa	 prerátať.	
Od	momentu	prvého	napadnu-
tia	k	nám	deň	a	nocou	aj	v	tých-
to	 chvíľach	 prúdia	 tisíce	 ute-
čencov	denne.	V	maximálnom	
nasadení	 je	viac	ako	 tisíc	poli-
cajtov	v	regiónoch,	ale	aj	na	od-
deleniach	 cudzineckej	 polície.	
Posily	 predstavujú	 tiež	 kadeti	 
z	Akadémie	Policajného	 zboru	 
a	 študenti	 Stredných	 odbor-
ných	škôl	z	Pezinka	a	Košíc.

Celkovo 269	111	utečencov	z	Ukra-
jiny k nám utieklo cez východné 
hranice	 počas	 prvého	 mesiaca	
vojny. Takmer 250 000 z nich 
je	 pôvodom	 od	 nášho	 východ-
ného	 suseda,	 zvyšok	 pochádza	 
z viac ako	140	krajín celého sveta 
a	 takmer	 všetkých	 kontinentov,	
okrem Antarktídy. Z celkového 
počtu	išlo	až	o	104	413	detí.	Väč-
šina	 utečencov	 pokračovala	 na	
svojej	 ceste	 ďalej	 za	 príbuznými	
v	 inej	 krajine	 či	 do	 štátu,	 odkiaľ	
pôvodne	 pochádzajú.	O	 dočasné	
útočisko	 požiadalo	 52 042 osôb	 
z toho takmer polovica detí.  
O	azyl,	teda	snahu	zostať	na	Slo-
vensku dlhodobo aj po vojne, 
požiadalo	iba	164	 ľudí,	z	toho	141 
Ukrajincov a 15	 občanov	 Ruskej	
federácie.	Tri	dni	po	začiatku	voj-
ny	k	nám	prišlo	 takmer	 16	000	
ľudí,	v	závere	mesiaca	ich	nebolo	
nikdy	menej	než	3	000.

Maximálne	nasadenie
	 Uvedené	 čísla	 sú	 exemplár-
nym	dôkazom	maximálnej	vyťa-
ženosti	polície	s	ohľadom	na	do-
hliadanie	bezpečnosti	nielen	voči	
prichádzajúcim,	 ale	 predovšet-

kým osobám, ktoré sa nachádza-
jú na území Slovenskej republiky. 
Dva	roky	mimoriadneho	nasade-
nia	na	hraničných	priechodoch	či	
v	mestách	 kvôli	 vírusu	 Covid-19	
sa	zo	dňa	na	deň	pretransformo-
vali na vojnu na Ukrajine, no kon-
trolné miesta zostali rovnaké.
	 Príslušníčky	 a	 príslušníci	 Po-

licajného zboru sú prvým kon-
taktným bodom, s ktorým pri-
chádzajú	do	styku	bezradní	ľudia	
zanechávajúci	svoj	život	a	majet-
ky za sebou. Aj napriek kritickej 
situácii	policajti	musia	vykonávať	

kontrolu dokladov a prevero-
vanie	 identít	 ľudí	 v	 databázach.	 
Vďaka	 precíznosti	 sa	 im	 počas	
prvého	mesiaca	vojny	podarilo	
odhaliť	muža,	ktorý	bol	hľada-
ný	Interpolom	niekoľko	rokov.

Vykazovanie	a	preplácanie	
odslúžených	hodín
 Viacero policajtov sa na odbo-
rový zväz obrátilo s otázkou plá-
novania, vykazovania a prepláca-
nia		hodín	v	súvislosti	so	službou	
súvisiacou	s	utečeneckou	krízou.	
Výsledkom	rokovaní	medzi	OZP	
v	SR	a	kompetentnými	zamest-
nancami	rezortu	vnútra	k	tejto	
téme	je	doposiaľ	skutočnosť,	že	
sa	 podarilo	 zjednotiť	 vykazo-
vanie	 naprieč	 celým	 rezortom	 
u	 civilných	 zamestnancoch	 
a	 pedagogického	 personálu	 
v	 rámci	 SOŠ.	Nateraz je priorit-
nou úlohou a snahou OZP v SR 
s	 rezortom	 vnútra	 vyriešiť	 poli-
cajtov tak, aby to bolo jednotné 
naprieč	 celým	Slovenskom.	Uve-
denú problematiku vedenie P PZ 
komplexne	nateraz	nevyriešilo	a	
podľa	informácií	je	jeho	záujmom	

riešenie	individuálnych	prípadov.	

Polícia	a	dobré	počasie
 Napriek striktným pravidlám 
sa	ani	ženy	a	muži	na	hraniciach	
nevyhýbajú	 ľudskosti,	 ktorá	 je	
často	hnacím	motorom	pre	zúfa-
lých	ľudí.	Fotografie	našich,	ale	aj	
českých	policajtov,	ako	pomáhajú	
s	batožinou,	či	zabávajú	deti	alebo	
sa	 ľudsky	 usmievajú	 sú	 v	médi-
ách	dennodenne.	Robia	čo	môžu,	
často	na	hrane	psychických	a	fy-
zických síl. S priamymi následka-
mi	vojny	sa	nikto	z	nich	doposiaľ	
nestretol.	Čo	človek,	to	jeden	oso-
bitý	ľudský	osud.	
 Správy, ktoré k nám dochá-
dzajú	 o	 fyzickej	 vyčerpanosti	
až	 indispozícii	 v	 konkrétnych	
prípadoch,	 nás	 vážne	 znepoko-
jujú.	 Rovnomernosť	 služieb	 je	
prvoradá.	 Je	 najvyšší	 čas	 triezvo	
zhodnotiť,	 či	 je	 naozaj	 potrebné	
okresávať	 počet	 policajtov	 kvô-
li	 nejakým	 prepočtom,	 ktoré	 pri	
porovnávaní s inými krajinami 
nemajú	 žiadnu	 hodnotu,	 keďže	
u	nich	sa	do	konečného	čísla	ne-
radia iné útvary, ale u nás áno…  

Polícia	 nie	 je	 len	 do	 dobrého	
počasia.	 Posledné	 dva	 roky	 
a	 súčasnosť	 nám	 nastavujú	
tvrdú	 realitu,	 podobu	 sveta	 
v	21.	storočí,	ktorá	sa	môže	zhor-
šovať.	Toto	je	nutné	si	uvedomiť	
pri pretváraní Policajného zboru, 
pretože	 na	 konci	 reťazca	 budú	
vždy	policajtky	a	policajti	v	pria-
mom	 výkone,	 ktorí	 si	 nešťastné	
rozhodnutia odnesú najviac.

Poďakovanie
 Odborový zväz polície v Slo-
venskej	 republike	 úprimne	 ďa-
kuje	 všetkým	 príslušníkom	
polície,	 ktorí	 sa	 podieľajú	 na	
výkone	 služby	 nielen	 na	 hra-
ničných	 priechodoch,	 ale	 aj	 na	
oddeleniach cudzineckej polície 
a	 vo	 veľkokapacitných	 centrách.	
Rovnaká	 vďaka	 patrí	 kadetom	 
a	študentom	vyššie	uvedených	in-
štitúcií.	Na	schopnosti,	solidaritu	 
a	pomoc	Slovenskej	republiky	sa	
dnes	pozerá	celý	svet.	Vy	nás	va-
šim	 nasadením	 reprezentujete	
najviac	ako	je	možné,	napĺňate	
nás	hrdosťou	a	my	sme	vám	za	
to	nesmierne	vďační.

	 Dva	 roky	 trvajúca	 pandé-
mia	navonok	utlmila	celospo-
ločenský	 život,	 avšak	 v	 mno-
hých	 oblastiach	 sa	 našťastie	
pokračovalo	 podľa	 plánov.	
Jedným	z	nich	sa	stali	budovy	
a	servisné	centrá	Automobilo-
vých	 opravovní	 Ministerstva	
vnútra	 SR.	 O	 nielen	 vynove-
nom	 pracovnom	 prostredí,	
zvýšení	kvality	poskytovaných	
služieb,	 zväčšení	 rozsahu	 no-
vých	úkonov,	ale	aj	o	plánoch	
do	budúcna	sme	sa	rozprávali	
s	 generálnym	riaditeľom	Mgr.	
Michalom	Šulom.

 Odborový zväz polície v Slo-
venskej republike dlhodobo 
spolupracuje s Automobilový-
mi	 opravovňami	 MV	 SR,	 kde	
zamestnancom poskytuje od-
borovú	 základňu	 v	 podobne	
základných organizácií. O pre-
biehajúcich	 rekonštrukčných	
prácach sa predstavitelia vede-
nia	odborov	prišli	presvedčiť	na	
vlastné	 oči.	 Pri	 tejto	 príležitosti	
vznikol	 sumarizačný	 rozhovor	 
s	najvyššie	postaveným	manažé-
rom	akciovej	spoločnosti.

Ako	 hodnotíte	 spoluprácu	 
s	 Odborovým	 zväzom	 polície	 
v	Slovenskej	republike?	Ako	sa	
pozeráte	na	činnosť	základnej	
organizácie	 odborárov,	 ktorá	 
v	rámci	opravovní	pôsobí?
 Spoluprácu s Odborovým 
väzom polície hodnotím pozitív-
ne.	Koniec	 koncov	nie	 je	 jediný	
dôvod	 prečo	 by	 tomu	malo	 byť	
inak.	 Vždy	 sme	 mali	 korektné	

vzťahy,	či	už	na	úrovni	odborové-
ho zväzu polície alebo na úrovni 
základných organizácií odborov 
v	rámci	opravovní.	Komunikácia	
medzi nami prebieha pravidelne 
a	vždy	 sa	 snažíme	nájsť	 spôsob	
ako	 sa	 vysporiadať	 s	 požiadav-
kami	odborov	a	našimi	reálnymi	
možnosťami.	
	 Starostlivosť	 o	 našich	 za-
mestnancov je jedna z priorít 
spoločnosti.	Všetci	si	veľmi	dob-
re	 uvedomujeme,	 že	 nájsť	 spo-
ľahlivého	 a	 šikovného	 zamest-
nanca,	 ktorý	 dokáže	 efektívne	
vykonávať	svoju	prácu	je	v	tejto	
dobe naozaj problém. Preto na-
šim	zamestnancom	každoročne	
ponúkame	 benefity,	 ktoré	 sú	
ukotvené aj v Podnikovej ko-
lektívnej	 zmluve.	 Tá	 je	 vždy	 vý-
sledkom pravidelných rokovaní  
s	odbormi	a	upravuje	sa	každý	rok	
na	základe	požiadaviek	odborov	 
a	našich	hospodárskych	výsled-
kov. 
	 Tu	 by	 som	 však	 rád	 zdôraz-
nil,	že	vždy	keď	máme	možnosť	 
a	 naše	 výsledky	 nám	 to	 umož-
ňujú,	 snažíme	 sa	 vyhovieť	 resp.	
vždy	 nájsť	 zlatú	 strednú	 cestu.	
Som	veľmi	rád,	že	doterajšie	vý-
sledky	 našej	 práce,	 aj	 napriek	
zložitej	 situácii,	 čo	 sa	 pandémie	
týka,	 nám	 opäť	 umožnili	 zlep-
šiť	 sociálne	 benefity	 pre	 našich	
zamestnancov. Minulý rok sa 
nám	 podarilo	 vyplatiť	 zamest-
nancom	13.	a	14.	plat	a	tento	rok	
opäť	 zvýšiť	 základné	 mzdy	 za-
mestnancov,	zvýšiť	finančný	prí-
spevok	 na	 stravovanie	 a	 zvýšiť	
príspevok	do	DDS.	

Aké	 konkrétne	 výsledky	 pri-
niesli	 doposiaľ	 vykonané	 re-
konštrukčné	 práce?	 Kde	 ich	
najviac	 pocítia	 zamestnanci,	 
a	kde	naopak	klienti?
	 Dobré	výsledky	hospodárenia	
umožnili	 Automobilovým	 opra-
vovniam	MV	SR	prejsť	za	ostatnú	
dobu	 najväčšou	 rekonštrukciou	
v	 celej	 histórii	 našej	 spoločnos-
ti. Príprava a realizácia investí-
cií	 väčšieho	 rozsahu	 začala	 už	 v	
roku	2018	s	cieľom	komplexnejšej	 
a	 rýchlejšej	 obnovy	 nehnuteľné-
ho	a	hnuteľného	majetku.	Medzi	
prvými	bola	realizovaná	investič-
ná	 akcia	 rekonštrukcie	 prijíma-
cích a kancelárskych priestorov 

administratívnej budovy a re-
konštrukcia	 dielní	 v	 Bratislave.	
Rekonštrukcia	bola	zahájená	ešte	 
v	 roku	 2018	 a	 ukončená	 začiat-
kom roka 2020. Následne bolo  
v	 roku	 2021	 zrekonštruované	 
1. poschodie, kde sme vytvorili 
nové kancelárske priestory pre 
rozširujúce	 sa	 aktivity	 nových	
divízií	 v	 rámci	 spoločnosti	a	 zre-
konštruovali	sme	aj	šatne,	sprchy	
a WC pre mechanikov a Odbor 
dopravnej polície. Na konci roku 
sme zrealizovali aj úpravu vstup-
ných brán do novej nákladnej 
dielne,	aby	bolo	možné	opravovať	
vozidlá	až	do	výšky	4,2	metra.
 V roku 2020 bola zahájená aj 
realizácia	 investičnej	 akcie	 vybu-

dovania prijímacích a servisných 
priestorov	v	Žiline,	ktoré	boli	uve-
dené do prevádzky v roku 2021. 
V	tomto	roku	sme	v	Žiline	zahá-
jili prestavbu stávajúcej dielne 
na opravu osobných vozidiel na 
dielňu	 pre	 opravy	 nákladných	
vozidiel, kde bolo potrebné vybu-
dovanie	montážnej	jamy	a	vyba-
venie technickým zariadením na 
kontrolu	bŕzd	a	detektorom	vôle	
náprav. Tieto priestory bolo nevy-
hnutné	vybudovať	z	dôvodov	na-
rastajúcich	požiadaviek	zo	strany	
HaZZ na opravy, testovanie a kon-
troly	hasičských	vozidiel,	ktoré	je	
potrebné	 vykonávať	 pravidel-
ne. Toto pracovisko a testovacia 
linka boli spustené od 1.1.2022.  

	 Odborový	zväz	polície	v	Slo-
venskej	 republike	 pravidelne	
vykonáva	 kontroly	 na	 praco-
viskách,	akým	spôsobom	sú	do-
držiavané	pravidlá	bezpečnosti	
a	ochrany	zdravia	pri	práci.	Na	
nedostatky	sa	nebojíme	pouka-
zovať	 ani	 v	 časopise	 POLÍCIA.	
Väčšiu	radosť	však	máme	vždy,	
keď	môžeme	pochváliť.	O	pozi-
tívnych	zmenách	na	Leteckom	
útvare	Ministerstva	vnútra	SR	
nás	 informoval	 podpredseda	
OZP	v	SR	Roman	Laco.

	 Odborovými	kontrolórmi	bez-
pečnosti	 a	 ochrany	 zdravia	 pri	
práci bola v úplnom závere roka 
2021 vykonaná následná kontrola 
na Leteckom útvare Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky, kto-
rá bola zameraná na odstránenie 
zistených nedostatkov pri základ-
nej	 kontrole	 v	mesiaci	 jún	 2019.	 
O základnej kontrole sme písali aj 
v	našom	mesačníku	POLÍCIA.	
 Sme	veľmi	 radi,	 že	môžeme	

konštatovať,	 že	na	 základe	 vý-
sledkov	 základnej	kontroly	 ve-
denie	Leteckého	útvaru	MV	SR	
v	 spolupráci	 s	 ministerstvom	
toto	 prijalo	 viaceré	 opatrenia,	
na	základe	ktorých	došlo	k	radi-
kálnemu	zlepšeniu	pracovných	
podmienok	pre	ich	zamestnan-
cov.	Netvrdíme,	 že	 už	 na	 útvare	
nie	 je	 čo	v	 tejto	oblasti	 robiť,	 ale	
podmienky	sa	zjavne	zlepšili.	
	 Počas	základnej	kontroly	sme	
mali	 možnosť	 priamo	 vyskúšať,	
aké podmienky mali piloti a os-
tatný	personál	v	čase	vonkajších	
teplôt	 okolo	 33	 stupňov,	 keď	 na	
pracovisku sa teplota pohybova-
la	v	ešte	väčších	stupňoch.	Preto	
nás pri následnej kontrole pote-
šilo,	 že	 v	 budove	 bolo	 namonto-
vaných	 viacero	 klimatizačných	
jednotiek.	 Zlepšenie	 nastalo	 aj	 v	
obnovení	toaliet	a	spŕch.	 	Zabez-
pečená	 bola	 nová	 kuchynka.	 Je	
možné	 konštatovať,	 že	 celkovo	
bola	 odstránená	 väčšina	 ziste-
ných nedostatkov. 

	 Niektoré	 opravy	 vyžadujú	
ďalšie	 financie,	 ale	 vzhľadom	na	
pokrok, ktorý nie je v rámci mi-
nisterstva	 úplne	 bežný,	 musím	

konštatovať,	 že	 riaditeľ	 útvaru	
Andrej	 Ďurikovič	 spolu	 s	 jeho		
zástupcom Michalom Oravcom  
a	ďalší	zamestnanci	útvaru	vyko-

nali kus dobrej roboty. Nám ostá-
va	veriť,	že	sa	na	ministerstve	náj-
du	aj	potrebné	zvyšné	financie.
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Policajti	sú	naďalej	kľúčovým	elementom	pri	príchode	utečenov	z	ukrajiny.	Foto:	TASR

Za	prvý	mesiac	vojny	prišlo	na	Slovensko	viac	ako	200	000	
ľudí	z	Ukrajiny.	Foto:	PZ	SR

Príjimacia	miestnosť	pre	klientov	v	Bratislave.	Foto:	AO	MV	SR

Situácia	na	leteckom	útvare	sa	dramaticky	zlepšila.	Foto:	OZP	v	SR



» 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

 V rámci modernizácie ne-
hnuteľného	 majetku	 bola	 ďalej	
realizovaná	rekonštrukcia	budo-
vy	prevádzky	v	Prešove	a	rekon-
štrukcia	 prijímacej	 kancelárie,	
zateplenie fasády a presklenie 
celej fasády administratívnej 

budovy	v	Košiciach.	Zrekonštru-
ovali	sme	aj	garáž	na	opraváren-
skú halu pre nákladné vozidlá, 
čím	sme	vytvorili	nové	plnohod-
notné	 státie	 pre	 všetky	 druhy	
nákladných motorových vozi-
diel.	Zvýšili	 sme	tak	bezpečnosť	
pri práci, zdvojnásobili kapaci-
tu opráv nákladných vozidiel  
a	 zrýchlili	 opravy	 najmä	 čo	 sa	
týka	 vozidiel	 HaZZ	 a	 ich	 špe-
ciálnej techniky. V roku 2021 
prebehla	 rekonštrukcia	 strechy	
opravárenských	hál	v	Košiciach	
a	Prešove.	Zároveň	sme	na	stre-
che	 v	 Košiciach	 inštalovali	 sl-
nečné	 kolektory,	 čím	 docielime	
zníženie	 nákladov	 na	 zemný	
plyn	 a	 nižšiu	 záťaž	 pre	 životné	
prostredie.
 Na konci roku 2020 prebehla 
aj	 rekonštrukcia	 vykurovania	
celej budovy dielne v Banskej 
Bystrici. Zastaralé, energeticky 
náročné	 a	 poruchové	 plynové	
kotly pre teplovodné vykurova-
nie boli nahradené v priestoroch 
dielní modernými priamo vý-
hrevnými	 teplovzdušnými	 ply-
novými agregátmi. Vykurovanie 
priestorov prijímacej kancelárie, 
kancelárie skladu a umyvárky je 
zabezpečené	 novými	 teplovod-
nými vykurovacími telesami pri-
pojenými	na	nový	kondenzačný	
plynový	kotol.	Pôvodné	rozvody	
ako aj samostatné lamelové vy-
kurovacie telesá boli vybudova-
né	ešte	v	roku	1986,	čo	znamená,	
že	boli	už	dávno	po	dobe	svojej	
životnosti.	Koncom	roka	2021	sa	
uskutočnila	aj	oprava	hydroizo-
lácie strechy budovy dielne a vý-

mena	 hlavnej	 vstupnej	 sekčnej	
priemyselnej brány.
 Modernizácia a obnova ma-
jetku	 spoločnosti	 bola	 nevy-
hnutným	 krokom	 pre	 zvýšenie	
sociálneho	 štandardu	 a	 kom-
fortu	 našich	 zamestnancov	 

a	klientov	ako	aj	 	pre	odstraňo-
vanie rozdielov medzi jednotli-
vými	prevádzkami.	Vo	všetkých	
prípadoch	bolo	účelom	vytvoriť	
priestory,	ktoré	by	spĺňali	všetky	
potrebné	 požiadavky	 importé-
rov	 vozidiel.	 Dôraz	 bol	 kladený	
aj na to, aby mali zákazníci vy-
tvorené príjemné prostredie 
pri	 odovzdávaní,	 čakaní	 alebo	
preberaní vozidiel. Výsledkom 
je jednotný dizajn a koncepcia 
siete	opravovní	 akciovej	 spoloč-
nosti.	 Podmienkou	 všetkých	
uskutočnených	 rekonštrukcií	
pri tom bolo, aby zákazníci ani 
prevádzka, neboli odstavené na 
ani	jeden	deň.	

Aké	 ďalšie	 rekonštrukcie	 pri-
pravujete?
	 V	 tomto	 roku	 budeme	 ďalej	
pokračovať	v	 realizácií	plánova-
ných	 investičných	 akcií	 a	 	 po-
trebných	rekonštrukcií	na	všet-
kých prevádzkach. Na prevádzke 
Žilina	 je	plánovaná	 rekonštruk-
cia odkvapového systému na bu-
dove dielne a zateplenie fasády. 
	 V	 Bratislave	 sme	 začiatkom	
roka	 dokončili	 potrebnú	 re-
konštrukciu	 podláh	 v	 dielňach	 
a	čaká	nás	ešte	výmena	elektro-
inštalácie	 a	 následne	 realizácia	
nového osvetlenia. Od januára 
2022 máme hotový projekt na 
realizáciu	rekonštrukcie	strechy	
a výmeny svetlíkov. Na jeho zá-
klade bude teraz vypísané výbe-
rové konanie na realizáciu opra-
vy. Na záver by sme v Bratislave 
chceli	ešte	zainvestovať	do	opra-
vy fasády celého servisu.

 V Banskej Bystrici nás v tom-
to	 roku	 čaká	 prestavba	 novej	
prijímacej kancelárie, rekon-
štrukcia	 kanalizácie,	 prestavba	
kancelárskych priestorov a vy-
bavenie ich interiéru, zateplenie 
strešných	svetlíkov	a	vybudova-
nie	parkovacích	plôch.
	 V	Košiciach	a	Prešove	plánu-
jeme po energetickom audite 
zatepliť	 opravárenské	 budovy.	
Zároveň	 máme	 v	 pláne	 vytvo-
riť	 v	 Prešove	 nové	 parkovacie	
miesta	a	v	Košiciach	práve	pre-
bieha	 štúdia	 na	 fotovoltaické	
zariadenie na výrovu elektrickej 
energie,	 čím	 len	 pokračujeme	 
v environmentálnom programe 
prevádzky. 

Aké	 zmeny	 zasiahli	 priamo	
opravy	 a	 úpravy	 týkajúce	 sa	
vozidiel	v	pôsobnosti	MV	SR?
	 Čo	 sa	 týka	 úprav	 vozidiel	 
v	pôsobnosti	MV	SR,	aj	 tu	priš-
lo k výraznému posunu oproti 
minulosti. Zamerali sme sa na 
skúmanie inovatívnych postu-
pov	ako	docieliť	čo	najvyšší	ma-
teriálový a technologický posun 
v	 oblasti	 špeciálnych	 úprav	 vo-
zidiel	 pre	 bezpečnostné	 zložky	
štátu	ako	aj	dosiahnutie	čo	mož-
no	 najvyššieho	 komfortu	 ich	
používateľov.	Z	doteraz	uskutoč-
nených	 špeciálnych	 úprav	 spo-
meniem vývoj a výrobu nového 
druhu ZVZ pre vysokovýkonné 
vozidlo	Audi	RS	Q3	patriace	špe-
ciálnemu dopravnému oddele-
niu,	zmenu	montážneho	postu-
pu pre zástavbu radaru PolCam 
vrátane	vstavku	pre	technológie	
bez nutnosti vyvedenia obrazu 
na	 pôvodný	 externý	 monitor.	
Toto	 riešenie	 umožňuje	 skryť	
príslušnosť	k	PZ	a	zvýšiť	bezpeč-
nosť	posádky	v	prípade	nehody.	
Doteraz	 totiž	 spolujazdec	 ne-
mohol	používať	airbag,	keď	mal	
inštalovaný	 externý	 monitor.	
Považujem	to	 za	obrovský	krok	
k	zvýšeniu	bezpečnosti	posádky.	
A	o	to	predsa	ide.	Využiť	všetky	
možnosti	 ako	 predísť	 zbytoč-
ným	zraneniam	a	ochrániť	 ľud-
ský	život.	
	 Za	 zmienku	 určite	 stojí	 aj	
nový	 spôsob	 montáže	 ZVZ	 za	
účelom	splnenia	podmienky	360	
stupňovej	viditeľnosti	neprizna-
ných vozidiel policajného zboru 
bez	nutnosti	vykladať	maják	na	
strechu vozidla alebo zavedenie 
nového	 spôsobu	 riešenia	 doda-
točných	 inštalácií	 do	 interiérov	
vozidiel	 bez	 nutnosti	 vŕtania.	
A	 ešte	mi	 nedá	 nespomenúť	 aj	
úpravu riadiacej jednotky ra-
daru, napájacích akumulátorov  
a riadiacej jednotky ZVZ, ktorá je 
po	novom	umiestnená	v	bezpeč-
nostnom vstavku vyrobenom 
na mieru pre dané vozidlá chrá-
niacom	 všetky	 súčasti	 citlivých	
systémov.
	 Veľmi	 radi	by	 sme	uchádzali	
o	 montáže	 výstražných	 a	 zvu-
kových zariadení pre nové vo-
zidlá dopravnej polície a vozidlá 
PMJ. Pripravujeme prototyp ve-
liteľského	vozidla	PMJ	po	vzore	
českej	polície.	V	spolupráci	s	od-
borom akvizícií a inovácií Prezí-
dia policajného zboru vyvíjame 
novú zástavbu pre nehodové vo-
zidlá dopravnej polície.

Odrazili	sa	tieto	pozitívne	zme-
ny	aj	na	pracovných	podmien-
kach	zamestnancov?
	 Určite	 áno.	 Všetky	 prebieha-
júce	rekonštrukcie	mali	zásadný	
vplyv	na	našich		zamestnancov,	
ale	zároveň	aj	na	našich	klientov.	
Ako	 som	 spomenul	 už	 vyššie,	
modernizácia a obnova majetku 
spoločnosti	 bola	 nevyhnutným	
krokom	pre	zvýšenie	bezpečnos-
ti	 a	 celkového	komfortu	našich	
zamestnancov	a	klientov.	Veľmi	
dobre	si	uvedomujeme	aký	veľký	
vplyv má na zamestnancov pro-
stredie v akom pracujú. Preto 
sme	kládli	dôraz	na	to,	aby	sa	či	
už	naši	zamestnanci	alebo	klien-
ti cítili u nás dobre. 

V	 akom	 štádiu	 sa	 nachádza	
projekt	 Národného	 tréningo-
vého	centra	pre	 IZS	v	Banskej	
Bystrici?	Na	čo	bude	slúžiť?

 Pre potreby koordinácie  
a	súčinnosti	zasahujúcich	zložiek	
je	snaha	vytvoriť	systém	vzdelá-
vania pre základné a ostatné zá-
chranné	 zložky	v	podmienkach	
simulovaného	 zásahu.	 Zákon	 č.	
129/2002	 Z.	 z.	 o	 integrovanom	
záchrannom systéme ukladá 
zložkám	 IZS	 povinnú	 odbornú	
prípravu	 zložiek.	 Tejto	 odbornej	
prípravy	 sa	 zúčastňujú	 zástup-
covia	 koordinačných	 centier,	
základných záchranných zlo-
žiek	a	útvarov	Policajného	zboru	 
a	ostatných	záchranných	zložiek	
štátu.	Cieľom	NTC	IZS	je	tréning	
inštruktorov	 IZS	 a	 tréning	 ko-
ordinácie	 aktivít	 zložiek	 IZS	 pri	
výučbe	a	metodike	zásahov	IZS.
	 Pre	 spoločnosť	 je	 zamýšľaný	
zámer	 vybudovať	 projekt	 Ná-
rodného tréningového centra 
Integrovaného	 záchranného	
systému	motivujúci,	 keďže	 pôj-
de	 o	 využitie	 štátom	 vlastne-
ných	 nehnuteľností,	 ktorých	

stav, vhodná dispozícia a pre-
dovšetkým	 lokalita	 sú	 výhod-
né,	keďže	ide	o	stred	Slovenska,		
Banskú	 Bystricu.	 Výučbové	 
a	 tréningové	 priestory	 NTC	 IZS	
budú	 tvorené	 predovšetkým	
prednáškovými	 miestnosťami	 
s	modernou	prezentačnou	a	au-
diovizuálnou technikou, simu-
lačnými	 priestormi	 vhodnými	
na nácvik zásahov s monitorin-
gom,	ktorý	bude	následne	slúžiť	
na	 debriefing,	 rozbor	 realizova-
ných zásahov. 
	 Súčasťou	 NTC	 IZS	 bude	 si-
mulačná	 miestnosť	 pre	 nácvik	
špecifických	 situácií,	 zásahov	
IZS	a	koordinácie	zložiek	IZS	pri	
UHPO. V krátkej dobe chceme 
pripraviť	 trenažér	 (vrátane	 3D	 
a VR) vozidiel jednotlivých zlo-
žiek	 IZS,	 teda	 aj	 Policajného	
zboru, vrátane nácviku jazdy  
s vozidlami s právom prednost-

nej jazdy. Ambíciou je, aby tré-
ning	 zručností	 prebiehal	 na	 re-
álnych podkladových mapách 
slovenských	 miest,	 dôležitých	
dopravných uzlov.
	 Súčasťou	 plánovaných	 ak-
tivít	NTC	 IZS	 bude	 aj	Vzdeláva-
cí	 portál	 a	 Rezervačný	 systém.	
Riešenia,	 ktoré	 majú	 uľahčiť	
komunikáciu	a	umožniť	prístup	 
k	aktuálnym	témam,	študijným	
materiálom,	 testom,	 prednáš-
kam	v	téme	IZS.
	 Do	 tréningového	 a	 výučbo-
vého	 procesu	 chceme	 pripraviť	
implementáciu modulov vzde-
lávania vo virtuálnej realite, 
podpornej formy vzdelávania  
a	 tréningu	 zásahov,	 či	 diagnos-
tiky zranených s integrovanými 
guidelinami	 a	 štandardizovaný-
mi	postupmi.	Takže	tréning	uda-
lostí hromadného postihnutia 
osôb	sa	bude	môcť	realizovať	aj	
prostredníctvom	SW	v	3D	a	vir-
tuálnej realite. 

	 Dôležitou	 úlohou	 NTC	 IZS	
bude	 certifikačná	 a	 preventívna	
vzdelávacia	 činnosť	 vo	 vzťahu	 
k	záujmovým	združeniam,	profes-
ným	 komorám,	 zväzom,	 občian-
skymi	 združeniam,	 dobrovoľným	
zborom	a	iným	zložkám,	ktoré	sú	
činné,	 aktívne	 v	 činnosti	 IZS	 na	
Slovensku. Je ambíciou aktívne 
vstupovať,	 pripravovať	 spoločné	
vzdelávacie a výmenné medziná-
rodné	akcie	pre	zložky	IZS.
	 Príprava	 projektu	 NTC	 IZS	 je	
v	štádiu	príprav,	a	to	nielen	čo	sa	
týka	úpravy,	 opráv,	 prispôsobenia	
priestorov v Banskej Bystrici, ale 
predovšetkým	 prebieha	 aktívna	
komunikácia	 so	 všetkými	 zlož-
kami	 IZS,	 ktorým	 by	 predmetné	
tréningové a vzdelávacie centrum 
malo	 slúžiť.	 V	 týchto	 dňoch	 for-
mujeme projektové tímy, ktoré 
budú	 posudzovať	 pripravované	
návrhy,	ale	zároveň	sa	budú	aktív-
ne	podieľať	na	obsahovej	príprave	
a	konkrétnych	témach.	Náš	zámer		
je	pripraviť	a	spustiť	činnosť	NTC	
IZS	najneskôr	do	konca	roka	2022.

Nepripravujete	 zmeny	 aj	 ohľa-
dom	 fakturácii?	 Počuli	 sme	 
o	 prípadoch,	 keď	na	 faktúre	 sa	
objavuje	 len	 najzložitejší/naj-
drahší	úkon,	no	celková	cena	je	
ešte	 vyššia,	 lebo	na	 vozidle	 boli	
vykonané	 ďalšie	 opravy,	 čo	 sa	
však	 už	 na	 faktúre	 pre	 zákaz-
níka	neobjavuje	a	navodzuje	 to	
potom	dojem,	že	jeden	úkon	stál	
veľa	finančných	prostriedkov...
	 S	 veľkým	 očakávaním	 víta-
me zámer odboru dopravy sekcie 
ekonomiky MVSR na prepojenie 
objednávkového systému SAP 
do AO MVSR. Jeho spustením sa 
urýchli	a	sprehľadní	systém	vyba-
vovania	požiadaviek	a	objednávok.	
Veľa	krát	sa	stávalo,	že	v	reťazi	po-
žiadavka	 –	 objednávka	 -	 oprava	
dochádzalo	k	prieťahom	a	dezin-
formáciám. V týchto prípadoch 
užívateľ	 videl	 v	 systéme	 SAP	 iba	
skreslené informácie o odhado-
vanom rozsahu opravy a jej ceny, 
pričom	výsledná	oprava	bola	oveľa	
rozsiahlejšia.	Rozsah	opráv	podlie-
ha	štandardom	výrobcov,	ktorí	AO	
MVSR autorizovali na opravy.   

Ako	 sa	 na	 Vašej	 práci	 odrazila	
pandémia?	 Ovplyvnila	 chod	
opravovní?	 Pretavila	 sa	 do	niž-
šieho	počtu	zákazok?
 Na Slovensku, ale v podstate 
nikde na svete nenájdete odvetvie, 
ktoré	by	pandémia	nejakým	spô-
sobom neovplyvnila. A tak je tomu 
aj	v	našom	prípade.	Snažili	sme	sa	
však	urobiť	maximum	pre	zmier-
nenie dopadov krízy. 
	 Čo	 sa	 týka	 samotného	 chodu	
spoločnosti,	 aj	my	 sme	 sa	muse-
li	 počas	 pandémie	 vysporiadať	 
s	 výpadkom	 personálu,	 čo	 sa	
prejavilo	 aj	 v	 samotnej	 činnosti	
poskytovaných servisných slu-
žieb,	teda	vo	finále	aj	vo	výpadku	
počtu	zákaziek.	To	 je	však	v	tom-
to	 období	 úplne	 pochopiteľné	 
a	samozrejme	sme	rátali	s	tým,	že	
sa tieto výpadky negatívne preja-
via aj na hospodárskom výsledku 
najviac dotknutých prevádzok. 
Urobili	 sme	 však	 maximum,	 aby	
boli	 tieto	 výpadky	 „znesiteľné“	
a neohrozili sme poskytovanie 
služieb	 pre	 našich	 zákazníkov	 
a	 celkový	 chod	 spoločnosti.	 	 Pra-

videlne sme vykonávali dezinfek-
cie	všetkých	priestorov	a	vozidiel	
prijímaných	 do	 opravy	 a	 každý	
týždeň	sme	testovali	všetkých	za-
mestnancov (aj v období kedy 
sme nemuseli), aby sme dokázali 
promptne	 zareagovať	 na	 poten-
ciálne ohnisko nákazy. Chránili 
sme	tak	nielen	seba	ale	aj	našich	
klientov.
	 Tu	by	som	veľmi	rád	zdôraznil,	
že	 som	nesmierne	hrdý	na	 všet-
kých	 kolegov,	 ktorí	 išli	 v	 tomto	
období takpovediac na doraz svo-
jich	síl	a	veľakrát	aj	na	úkor	svojho	
osobného	života	obetovali	svoj	čas	
a	úsilie,	aby	sme	potvrdili,	že	sme	
schopní	pomáhať	bezpečnostným	
a	záchranným	zložkám	v	ich	pos-
laní. 
	 Verím,	 že	 to	 najťažšie	 máme	
už	 za	 sebou	 a	 keď	 odznie	 vlna	
OMICRONU,	vrátime	sa	už	späť	k	
štandardnému	 režimu.	 Čaká	 nás	
ešte	veľa	práce	a	máme	rozbehnu-
tých	niekoľko	zaujímavých	projek-
tov,	 na	 ktoré	 sa	 už	 všetci	 tešíme.	
Určite	budeme	mať	ešte	príležitosť	
porozprávať	sa	aj	o	nich.	

Výroba	EČV
	 Výrobu	tabuliek	s	evidenčným	
číslom	 by	 mala	 podľa	 tlačového	
odboru	 rezortu	 vnútra	 prevziať	
akciová	 spoločnosť	 Automobilo-
vé opravovne. Opravovne plánujú 
pripraviť	a	spustiť	výrobu	najne-
skôr	do	konca	roka.	Technológiu	
v	hodnote	725	000	eur	by	 jej	na	
základe výsledkov verejného ob-
starávania	mala	dodať	poľská	fir-
ma. Stredisko výroby a distribúcie 
má	sídliť	v	Banskej	Bystrici.

Prestavba	nákladnej	dielne	v	Žiline,	ktorá	je	dnes	
ukončená.	Foto:	AO	MV	SR

Historický úspech: Policajný zbor získal 
prestížne ocenenie v oblasti komunikácie
	 Asociácia	 public	 relations	
Slovenskej	 republiky	 vyhlási-
la	 víťazov	 12.	 ročníka	 súťaže	
o	 najlepšie	 PR	 projekty	 roka	
2021.	Do	súťaže	Prokop	2021	sa	
prihlásilo	 rekordný	počet	prác	
z	dielní	najväčších	reklamných	
a	marketingových	 agentúr.	 Aj	
keď	 Policajný	 zbor	 neodoslal	
prihlášku,	napriek	tomu	získal	
ocenenie	v	špeciálnej	kategórii,	
ktorú	 sa	 organizátori	 rozhodli	

vyhlásiť	po	prvýkrát	v	histórii	
súťaže

 Policajný zbor získal ocenenie 
v	 kategórii	 „Unikátny	 PR	 počin“,	
a	 to	 konkrétne	 za	 svoju	 činnosť	
na facebookovej stránke Hoaxy	
a	 podvody	 -	 Polícia	 SR. Uvede-
ná	 stránka	 je	 najsledovanejším	
komunikačným	 kanálom	 za-
meraným	 na	 vysvetľovanie	 de-
zinformácií	 v	Európe.	 Z	pohľadu	

činnosti	 štátnych	 inštitúcií	 ide	 
o	 unikátny	 spôsob	 edukácie	 
a prevencie, ktorý je pravidelne 
oceňovaný	 zahraničnými	 part-
nermi.
	 Stránka	„Hoaxy	 a	 podvody	 –	
Polícia	 SR“	 bola	 založená	 v	 roku	
2018	 ako	 plynulé	 pokračovanie	
seriálu	 o	 hoaxoch,	 ktorý	 vznikol	
v	 roku	 2017	 na	 hlavnej	 stránke	
polície	 na	 Facebooku.	 Špeciali-
zovaná stránka ukázala svoje 

opodstatnenie	 počas	 dvojročnej	
pandémie	Covidu-19,	kedy	dezin-
formácie	ohrozujúce	ľudské	živo-
ty	 vysvetľovala	 na	 dennej	 báze.	 
V	 intenzívnej	 činnosti	 pokračuje	
aj	počas	vojny	na	Ukrajine,	kedy	
sa	 jej	mesačná	čítanosť	po	prvý-
krát dostala cez hranicu 2 000 
000	ľudí.	Stránku,	ktorá	patrí	pod	
Odbor komunikácie a prevencie 
Prezídia Policajného zboru sledu-
je	viac	ako	134	000	užívateľov.

	 Ide	 pritom	 už	 o	 druhé	 oce-
nenie pre odbor komunikácie, 
ktorého	 činnosť	 si	 pred	 dvoma	
rokmi	 vyslúžila	 druhé	 miesto	
v	 prvom	 ročníku	 súťaže	 Social	
Media Awards. O poradí popu-
lárnosti jednotlivých stránok,  
z ktorých iba policajná pochádza-
la	 zo	 štátneho	 sektora,	 rozhodo-
vala	 verejnosť	 prostredníctvom	
hlasovania, informovali nás z ko-
munikačného	odboru.
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Košická	opravárenská	hala	po	rekonštrukcii.	Foto:	AO	MV	SR

Budova	v	Prešove	po	rekonštrukcii.	Foto:	AO	MV	SR

Foto:	minv.sk

1. Názov: Základná organizácia 
OZP V SR pri Automobilových 
opravovniach Ministerstva vnút-
ra Slovenskej republiky v Brati-
slave

2. Vznik: 2002

3. Aktuálny počet členov: 11 

4. Predseda: Ladislav	Krajčovič

5. Zmysel odborov:	Cieľom	je	pre-
sadzovať	požiadavky	a	záujmy	za-
mestnancov, hlavne ich obhajobu, 

rokovanie	s	vedením	spoločnosti	
a	hľadanie	priechodnej	cesty,	aby	
bola	spokojnosť	na	obidvoch	stra-
nách.

6. Prínos ZO: Aj prostredníctvo 
našej	ZO	a	vedenia	OZP	v	SR	vie-
me	rýchlejšie	zadefinovať	problé-
my,	potreby	týkajúcich	sa	služieb	
poskytovaných AO MV SR. Takto 
potom	 vieme	 pružnejšie	 a	 efek-
tívnejšie	 cez	 manažment	 podni-
ku	 reagovať	 na	 všetky	 podnety	 
z vonku. 

7. Aktivity ZO: Aby	sme	načerpali	
nové	 sily	 do	 ďalšej	 práce	 je	 po-
trebná aj psychohygiena. Preto 
sme sa pred pandémiou v rámci 
teambuildingu	 snažili	 organizo-
vať	spoločné	voľnočasové	aktivity.	
Dúfame,	že	sa	už	čoskoro	pande-
mická	 situácia	 zlepší	 a	 opäť	 bu-
deme	môcť	 pokračovať	 v	 týchto	
aktivitách.	 Niektorí	 členovia	 na	
relax	využívajú	aj	športové	aktivi-
ty,	preto	sú	radi	možnosti	za	zvý-
hodnenú	 cenu	 si	 objednať	Mul-
tisport	kartu,	ktorá	je	obľúbeným	
benefitom.

8. Kontakt: 
+421	917	131	835,
ladislav.krajcovic@aomvsr.sk, 
ZO OZP SR pri Automobilo-
vých opravovniach MV SR, 
Sklabinská	20,	831	06	Bratislava

Základné organizácie OZP v SR (11.) 
Na stránkach POLÍCIE vám predstavujeme základné organizácie Odborového zväzu 
polície v Slovenskej republike v rámci pravidelnej rubriky.

Ladislav	Krajčovič
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Tragédia, po ktorej vyhasol život nášho 
kolegu a odborára

Za vyhrážky policajtovi mu hrozí väzenie

	 V	 pondelok	 14.	 marca	
2022 otriasla Sloven-
skom tragédia, ktorú si 
naša	 samostatná	 his-
tória	 štátu	 nepamätá.	
Nezmyselná absurdná 
tragédia	 prišla	 nečaka-
ne	 počas	 výkonu	 štát-
nej	 služby.	 Po	 streľbe	 
v	uliciach	Prešova	zostal	
ležať	 mŕtvy	 ppráp.	 Ing.	
Filip Suchár Turek. Otec 

jedného	 dieťaťa	mal	 iba	 29	 ro-
kov. 
 Prvé medializované indície 
hovorili	o	tom,	že	na	Filipa	strie-
ľal	 jeho	 kolega	 z	 oddelenia	 že-
lezničnej	polície	Martin	T.,	ktorý	
bol	zadržaný	až	v	okrese	Ružom-
berok so strelným zranením. 
Prípad	 vyšetruje	 Úrad	 inšpekč-
nej	 služby.	 Plánovaná	 kontrola	
zo strany odboru kontroly bola 
na pokyn povereného preziden-

ta	 Štefana	 Hamrana	 zrušená	 
s	 cieľom	 čo	 najobjektívnejšieho	
vyšetrenia	tejto	tragédie.	

Filip,	 ďakujeme	 že	 sme	 mohli	 
s	tebou	pracovať	a	poznať	ťa.	Bo-
lesť	sa	tíško	hojí,	no	spomienka	
zostáva…

 Odborový zväz polície  
v Slovenskej republike vyjadru-
je rodine zosnulého úprimnú 

sústrasť	 a	 veľa	 síl	 v	 náročných	
chvíľach,	na	prekonanie	toho	čo	
nemôžeme	 nikdy	 zmeniť.	 Filip,	
odpočívaj	v	pokoji.

Filipovej	partnerke	a	dieťatku	
môžete	 do	 konca	 apríla	 po-
môcť	prostredníctvom	banko-
vého	účtu,	 ktorý	 založili	 kole-
govia::	
SK21	8330	0000	0023	0215	3677	
(názov	príjemcu	-	Filip).

	 Byť	 v	 odboroch	 nepriná-
ša	 len	 benefity,	 ale	 aj	 chví-
le,	 pri	 ktorých	 sa	 schopnosť	
zomknúť	 a	 pomôcť	 druhým	
stávajú	 prvoradým.	 Práve	 to	
nám	ukázali	 členovia	 základ-
nej	 organizácie	 Odborového	
zväzu	 polície	 v	 Slovenskej	 re-
publike	pri	Krajskom	riaditeľ-
stve	PZ	v	Bratislave.

Odborári	 zo	 ZO	 8/8	 a	 ZO	OZP	 
v	SR	č.	8/11	Bratislava	II	sa	pod	
vedením	 Milana	 Kružliaka	
rozhodli	 pomôcť	 šesťdesiatim	
utečenom	 z	 Ukrajiny,	 ktorých	
vojna vyhnala z domova. Ob-
rovskú	skupinu	ľudí	privítal	na	
svojom	 ranči	 v	 Malženiciach	
pri	 Trnave	 jeho	 majiteľ	 úplne	
zadarmo.	 Podnikateľovi	 za-
čali	 ihneď	 pomáhať	 aj	 ďalší	
ľudia	 z	 okolia.	 Obrovská	 vlna	
solidarity sa prejavila v po-
dobe vyzbieraných potravín. 

 Policajní odborári sa rozhod-
li	zbierku	na	ranči	ešte	viac	roz-
šíriť.	Dopredu	si	zistili,	čo	Ukra-
jincom, z ktorých polovica sú 
deti, najviac chýba.

Dohromady	 dali	 tri	 plné	 koše	
týchto	vecí:

-	čistiace	prostriedky

- handry na umývanie zeme

- hubky na riad

-	sáčky,	utierky,	vrecia

- mopy, vedrá, fény

-	hrnce,	sady	na	pečenie

-	taniere,	mixér

-	rôzna	kozmetika

	 Darované	 veci	 ľudí	 v	 núdzi	
nepochybne	 potešili,	 keďže	
ranč	 nebol	 stavaný	 na	 nepre-
tržité	 ubytovanie	 toľkých	 ľudí	
a	akákoľvek	pomoc	 je	viac	ako	

vítaná. Pre odborárov z Brati-
slavy	 by	 toto	 nemala	 byť	 ich	
posledná	 pomoc	 utečencom.	
Dúfame,	 že	 im	 ich	 ďalšie	 plá-
ny	 vyjdú	 a	 budeme	 vás	 môcť	 

o	 nich	 informovať.	 Nateraz	 im	
patrí	 veľké	 poďakovanie.	 Oso-
bitné	 poďakovanie	 patrí	 člen-
kám	výboru	Mgr.	Andrei	Čiernej	 
a Alene Barantalovej.
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Milan	Kružliak	s	Miroslavom	
Lipom,	ktorý	ranč	prevádzkuje.	

	 Člen	 Odborového	 zväzu	 po-
lície	 v	 Slovenskej	 republike	 
z	 Odboru	 komunikácie	 a	 pre-
vencie	 Prezídia	 Policajného	
zboru	David	Púchovský	 sa	 po-
pri	svojmu	zamestnaniu	venuje	
aj	 literárnej	činnosti.	V	prvých	
mesiacoch	tohto	roka	uzreli,	či	
respektíve	ešte	len	uzrejú	svetlo	
sveta	jeho	ďalšie	dve	nové	kni-
hy.	

 Prvá, Vražda	na	odpočívadle,	
ktorá	je	už	na	pultoch	kníhkupec-
tiev, sa priamo dotýka policajnej 
činnosti	z	rokov	1990-1992	 -	a	to	
nielen	v	rámci	pôsobnosti	vtedaj-
ších	 československých	 orgánov. 
 „Venujem sa v nej opisu prípa-
du vraždy z roku 1990, keď som 
mal iba pár týždňov. Dvaja čer-
stvo z väzenia prepustení Slová-
ci zavraždili v Rakúsku turistku  
z Holandska a takmer aj jej man-
žela. Neskôr dostali ako prví Slo-

váci po revolúcii doživotný trest 
a tak sú najdlhšie nepretržite za-
vretí väzni na Slovensku. Na prvý 
pohľad ide o prípad vraždy ako 
ktorejkoľvek inej, no po preštudo-
vaní dobového spisu a množstve 
rozhovorov s pamätníkmi prí-
padu som narazil na množstvo 
zápletiek, zaujímavostí až hier 
osudu, ktoré mi pripadali byť neu-
veriteľné,“ povedal Púchovský.
	 Kniha	 okrem	 samotného	
skutku pojednáva o kriminálnej 
minulosti oboch vrahov a detail-
ným	 spôsobom	 čitateľovi	 pribli-
žuje	 úvodné	 ťažkosti	 vyšetrova-
cích tímov z Rakúska, Holandska 
i	 Československa.	 Následná,	 na	
svoju dobu unikátna, medziná-
rodná spolupráca priniesla kon-
krétne úspechy, ktoré sa pretavili 
vo forme ostro sledovaného súd-
neho procesu a právoplatných 
rozsudkov.
 Ako prezradil autor, uvedenie 

jeho	druhého	tohtoročného	diela	
je naplánované na koniec apríla. 
„Pôjde o veľmi špeciálnu knihu 
týkajúcu sa vojny na Ukrajine  
a celý výťažok z predaja venuje-
me na charitu. Nepracoval som 
na nej sám. Viacerí robíme všetko 
preto, aby sme ju vydali čím skôr. 
Na konci apríla by mal byť veľký 
krst a budem rád, ak naň zavítajú 
aj odborári,“ uzavrel Púchovský, 
ktorý je autorom kníh literatúry 
faktu	 Unesené	 (2015),	 10	 rokov	
Eurolanche	 (2017),	 Katastrofa	
letu 001 na Zlatých Pieskoch 
(2019,	2020)	a	Nehanebný	bulvár?!	
(2021).
 Odborári,	 podeľte	 sa	 aj	 vy	 
o	 svoje	 pracovné	 výsledky	 
i	úspechy	v	súkromnom	živote.	

Kontaktujte	nás	na	
novinypolicia@gmail.com

Rok	2021	sa	zapísal	do	histórie	
Policajného	 zboru	 aj	 negatív-
nym	 spôsobom	 s	 ohľadom	 na	
pokračujúce	 ataky	 voči	 jeho	
príslušníčkam	 a	 príslušníkom.	
Šikane	 nielen	 policajtov,	 ale	 aj	
ďalších	štátnych	zamestnancov	
či	známych	osobností	sa	médiá,	
ale	 aj	 odbory	 venovali	 nepre-
tržite.	 Zdá	 sa,	 že	 teraz	 vyletela	
prvá	 lastovička.	 Za	 výhražnú	
správu	adresovanú	konkrétne-
mu	policajtovi	hrozí	jej	autorovi	
trojročné	väzenie.

	 „Martin	 B.	 XXX	XXX	 policajt	
rad by som sa stretol osobne a za-
slapal	ta	do	betonu	ty	XXXX	syn	
napise	 kedy	 a	 bude“.	 Tak	 takto	
znel facebookový status istého 
Branislava.	V	jeho	pôvodnej	verzii	
uverejnil celé meno policajta, jeho 
služobného	 číslo	 a	 vulgarizmus.	
Písal	sa	začiatok	novembra	2020	
a	 spoločnosťou	 rezonoval	 zásah	
policajných	 zložiek	 v	 piešťan-
skom	potravinovom	reťazci.
	 Obchod	 „prepadlo“	 niekoľ-
ko	 občanov	 bez	 rúška.	 Personál	
obťažovali,	 správali	 sa	 vulgárne	 
a	 svojou	 prítomnosťou	 jed-
noznačne	 chceli	 vyprovokovať	

konflikt.	 Po	 príchode	 hliadky	 sa	
napätie	 stupňovalo.	 Všetko	 sme	
to	 mohli	 sledovať	 prostredníc-
tvom	 živého	 videa	 vysielaného	
na	 Facebooku	 z	 pohľadu	 jedné-
ho	 z	 účastníkov.	 Keďže	 skupina	
odmietala	rešpektovať	výzvy	po-
lície a neriadila sa vtedy platný-
mi mimoriadnymi nariadeniami  
v súvislosti s ochranou verejného 
zdravia,	následný	 zásah	 si	 vyžia-
dal fyzickú konfrontáciu s dvoma 
mužmi.
	 Živé	video	živilo	tému	okamži-
te.	Následné	prezdieľané	jeho	čas-
ti	či	snímky	obrazovky	sa	šírili	ne-
zastaviteľne.	 Policajti,	 ktorí	 len	
plnili	nariadenia	a	dennodenne	
si	vykonávali	klasickú	policajnú	
prácu	na	ulici,	sa	ešte	v	ten	ve-
čer	stali	terčom	masovej	šikany.	
Boli	to	oni,	ktorých	časť	verejnos-
ti	označila	za	vinníkov	všetkého,	 
s	čím	v	našom	štáte	nesúhlasí.

Online	šikana
 Na internete boli zverejnené 
súkromné	adresy,	mená	a	služob-
né	čísla	niektorých	zasahujúcich	
policajtov. Objavovali sa výzvy na 
ich	lynčovanie	a	potrestanie.	Po-
lícia	 musela	 okamžite	 pristúpiť	

k	 bezpečnostným	 opatreniam.	
Ako	sa	však	ukázalo,	najväčšie	
hrdinstvá	 sa	 prejavili	 len	 for-
mou	 vypisovania	 cez	 internet	 
z	pohodlia	domova	pred	moni-
torom.
	 Deň	 po	 incidente	 Prezídium	
Policajného zboru informovalo 
verejnosť	 krátkym	 oznamom:	 
„V	 súvislosti	 so	 služobným	 zá-
krokom	 v	 Piešťanoch	 sa	 polícia	
zaoberá	aj	vyhrážkami	na	adresu	
policajtov zo strany niektorých 
užívateľských	 účtov	 na	 Facebo-
oku.“	K	oznamu	bolo	priložených	
niekoľko	 výhražných	 statusov	
konkrétnych	 osôb,	 medzi	 nimi	
nechýbal ani ten od Branislava. 
Dnes	by	ste	ho	už	márne	hľadali	
na internete. Je zmazaný.

Obvinenie	na	krku
	 Pre	 Branislava	 to	muselo	 byť	
veľké	 prekvapenie,	 keď	 mu	 po	
štyroch	 mesiacoch	 prišlo	 uzne-
senie	o	obvinení.	Vec	rieši	trnav-
ská	polícia.	 Tému	 si	hneď	všimli	
médiá,	 ktoré	 s	 ohľadom	na	 pre-
trvávajúce problémy s hanlivými 
prejavmi	na	internete	o	všetkom	
informovali.
	 „Polícia	 rieši	 množstvo	 prí-

padov,	 keď	 sa	 osoby	 osočujú,	
vyzývajú na súboj alebo vyhrá-
žajú	cez	 internet.	Mylne	 sa	však	
domnievajú,	 že	 keď	 k	 takémuto	
útoku	nepríde	„zoči	voči“,	ale	„len“	
cez status na sociálnej sieti, bude 
jeho	závažnosť	nepatrná.	Pre	po-
líciu	je	ale	podstatné	to,	či	sa	obeť	
cíti	skutočne	ohrozená	na	živote	
alebo	zdraví	bez	ohľadu	na	fakt,	či	 
k	útoku	došlo	vo	virtuálnom	sve-
te alebo v tom reálnom.
 Názorným príkladom je aj 
prípad	 45	 ročného	 muža,	 ktorý	 
v návale zlosti zverejnil status na 
sociálnej	sieti.	V	ňom	sa	vulgárne	
vyjadroval na adresu policajta, 
ktorý si plnil svoje úlohy a zasa-
hoval	 proti	 výtržníkom	 v	 pieš-
ťanskom	 supermarkete.	 Navyše	
ho	 vyzýval	 na	 súboj.	 Po	 uležaní	
si celej situácie v hlave status síce 
vymazal,	no	trestný	čin	už	bol	do-
konaný.	 Poverený	 policajt	 muža	
obvinil	z	prečinu	útoku	na	verej-
ného	činiteľa.	V	prípade	dokáza-
nia	viny	mu	môže	hroziť	trest	od-
ňatia	slobody	až	na	3	roky.
	 Upozorňujeme,	 že	 aj	 konanie	
na	 internete	 je	 postihnuteľné	 
a má rovnakú váhu, ako správa-
nie	sa	v	reálnom	svete.	Radšej	si	

všetko	poriadne	premyslite	a	ne-
zverejňujte	 nič,	 čo	 by	 ste	 mohli	
neskôr	 ľutovať.	 Nezabúdajte,	 ste	
plne	 zodpovední	 za	 každý	 jeden	
status	či	komentár,	ktorý	zverej-
níte,“	 uviedlo	 v	 stanovisku	Kraj-
ské	riaditeľstvo	Policajného	zboru	
v Trnave.

Snáď	nie	naposledy
	 Nezostáva	 nám	 len	 dúfať,	 že	
nešlo	o	prvú	a	 jedinú	lastovičku.	
Policajt musí pri výkone svojej 
služby	 zniesť	 takmer	 na	 dennej	
báze	rôzne	záťažové	situácie,	vul-
garizmy, ale aj fyzický odpor pri 
zásahoch,	avšak	všetko	má	svoje	
hranice. Zneužívanie	 slobody	
slova	 na	 šírenie	 nenávistných	
príspevkov,	 na	 živenie	 pomsty	
či	 na	 burcovanie	 nekontrolo-
vateľného	davu	môže	viesť	 len	
k	 tragédii.	 Jedinou prevenciou 
je silná opora v trestnom zákone  
a aktívne postihovanie tých, ktorí 
si	právo	mať	vlastný	názor	pletú	
s	 vyhrážaním.	 Opätovne	 ďaku-
jeme	všetkým	policajtkám	a	po-
licajtom, hlavne do ulíc, ktorí to 
posledné	dva	roky	nemajú	ľahké.

Zbierka odborárov z Bratislavy pomohla 
desiatkam Ukrajincom

Odborár napísal ďalšie dve nové knihy

VAŠE NÁMETY A TIPY NA REPORTÁŽE POSIELAJTE NA

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

POLICAJNÉ  AKTUALITY MAREC  I  2022

Pomoc	od	bratislavských	odborárov	pre	utečencov	z	Ukrajiny.	Foto:	OZP	v	SR

V	 súvislosti	 s	 vojnou	 na	 Ukra-
jine,	 keď	 mnohí	 pracujete	 nad	
rámec	svojej	bežnej	agendy,	je	tu	

pre	Vás	k	dispozícii	psychologic-
ká	podpora	formou	Anonymnej	
telefonickej	 krízovej	 linky	 na	

telefónnom	 čísle	 0961	 055	 135.	
Linka	 je	 určená	 pre	 všetkých	
policajtov,	 zamestnancov	 MV	

SR	a	ich	rodinných	príslušníkov	 
v	 čase	 od	 12:00	 hod.	 do	 20:00	
hod.	každý	pracovný	deň.

Krízová linka nielen pre policajtov



Foto:	PZ	SR
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NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR

MAREC  I  2022 1 189 630

Policia slovakia 234 524

Mimoriadny stav na hranici pretrváva 
POLÍCIA NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH  

Čiastka	6
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o zriadení komisie na rozdelenie odvodu 
časti	poistného	z	osobitného	účtu	v	pôsob-
nosti Prezídia Policajného zboru

Čiastka	7
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o od-
bornej komisii Policajného zboru na vyko-
nanie	 opravnej	 skúšky	 odbornej	 spôsobi-
losti	príslušníkov	obecnej	polície	v	Nitre

Čiastka	8
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o	 streleckej	 príprave	 príslušníkov	 Policaj-
ného zboru zásahovej skupiny národnej 
kriminálnej agentúry Prezídia policajné-
ho	zboru	a	príslušníkov	Policajného	zboru	
úradu	špeciálnych	služieb	a	operácií	Prezí-
dia Policajného zboru

Čiastka	9
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o	streleckej	príprave	novoprijatých	prísluš-
níkov Policajného zboru

Čiastka	10
Oznámenie	 riaditeľa	 kancelárie	 preziden-
ta Policajného zboru o neplatnosti pre-
ukazu	 dobrovoľného	 strážcu	 poriadku	 č.	
KE*000124

Čiastka	11
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o	streleckej	príprave	príslušníkov	Policajné-
ho	zboru	zaradených	do	I.	výcvikovej	sku-
piny

Čiastka	12
Rozkaz prezidenta Policajného zboru, kto-
rým	sa	dopĺňa	rozkaz	prezidenta	Policajné-
ho	zboru	č.	47/2013	o	zriadení	špecializova-
ného	tímu	v	znení	neskorších	predpisov

Čiastka	13
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o	spoločnom	pracovnom	tíme	zahraničnej	
jednotky Policajného zboru vyslanom na 
územie Gréckej republiky

Čiastka	14
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  

o	spoločnom	pracovnom	tíme	zahraničnej	
jednotky Policajného zboru vyslanom na 
územie Gréckej republiky

Čiastka	15
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o	spoločnom	pracovnom	tíme	zahraničnej	
jednotky Policajného zboru vyslanom na 
územie Rumunska

Čiastka	16
Rozkaz prezidenta Policajného zboru, kto-
rým sa mení rozkaz prezidenta Policajné-
ho	zboru	č.	56/2020	o	pracovnej	skupine	v	
znení rozkazu prezidenta Policajného zbo-
ru	č.	32/2021

Čiastka	17
Nariadenie Prezídia Policajného zboru, kto-
rým	sa	mení	a	dopĺňa	nariadenie	Prezídia	
Policajného	zboru	č.	55/2018	o	vykonávaní	
dohľadu	nad	bezpečnosťou	a	plynulosťou	
cestnej		3		premávky,	konaní	o	dopravných	
nehodách	a	dopravno-inžinierskej	činnos-
ti v znení nariadenia Prezídia Policajného 
zboru	č.	59/2020

Čiastka	18
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o po-
licajnej	akcii	„Beta	–	cestná	preprava“

Čiastka	19
Rozkaz	prezidenta	Policajného	zboru	o	špe-
cializovanom tíme

Čiastka	20
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o	spoločnom	pracovnom	tíme	zahraničnej	
jednotky Policajného zboru vyslanom na 
územie	republiky	Severného	Macedónska

Čiastka	21
Rozkaz prezidenta Policajného zboru, kto-
rým	 sa	mení	 a	 dopĺňa	 rozkaz	 prezidenta	
Policajného	zboru	č.	94/2021	o	špecializova-
nom tíme


