
 Odborový zväz polície v Slo-
venskej republike má za sebou 
Radu predsedov, aj Predsed-
níctvo, ktoré sa po dlhšom čase 
mohli konečne uskutočniť 
osobne, a nie len formou online 
konferencie. Rada predsedov 
priniesla niekoľko závažných 
tém, ktoré sa týkali pomoci 
tým, ktorí ju najviac potrebu-
jú, sumarizovala predošlý rok,  
a taktiež priniesla informácie 
pre odborárov ohľadom najpál-
čivejších tém v Policajnom zbo-
re.

 Predseda OZP v SR Pavol Pa-
račka informoval o zmenách na 
poste predsedov viacerých zák-
ladných organizácií, menovite ZO 
Levice (Iveta Havettová), ZO Šaľa 
(Ľuboš Blažo), ZO Rimavská So-
bota (Radoslav Adler), ZO Luče-
nec (Miloslav Plašienka), ZO Prie-
vidza (Peter Hurtiš) ZO Bratislava 
I (Vojtech Dubovan) a ZO NAKA 
(Štefan Mašin). Predseda odborov 
poďakoval za činnosť predošlým 
predsedom ZO a novým poprial 
veľa úspechov a dobrých, inšpira-
tívnych podnetov pre vedenie, ale 
aj vo vzťahu k sociálnym partne-
rom.

 Vedenie OZP v SR už s nový-
mi predsedami základných orga-
nizácií aktívne spolupracuje, keď 
napríklad naposledy riešili so ZO 
NAKA reorganizáciu a stav na 
tomto prezidiálnom útvare. Pred-
stavitelia odborového zväzu vo 
vzťahu k všetkým ZO uviedli, že 
sa snažia navštevovať čo najviac 
členských schôdzí, aj keď nie je 
možné vyhovieť v každom prípa-
de s ohľadom na ich vysoký počet. 
V uvedenom trende chcú pokra-
čovať naďalej, aby osobne absolvo-
vali čo najviac stretnutí s členmi 
odborov v regionálnych štruktú-
rach.

 Všetky aktuálne informácie 
sú priebežne zverejňované na ht-
tps://info.minv.sk/pz/ozp/Stran-
ky/uvod.aspx a webovom sídle 
www.ozpsr.sk, kde podľa vedenia 
odborov môžu nájsť členovia in-
formácie týkajúce sa pripomien-
kových konaní legislatívnych 
zákonov, ktoré sa bytostne dotý-
kajú PZ. Niektoré informácie je 
možné nájsť aj na FB profile OZP 
v SR a sú distribuované aj pro-
stredníctvom krajský predsedov 
a predsedov ZO OZP v SR.

Činnosť vedenia
 Vedenie OZP v SR zhrnulo 
na Rade predsedov vlastnú čin-

nosť za posledné obdobie. Jeho 
členovia sa pravidelne zúčastňu-
jú porád ministra vnútra. Podľa 
predsedu Paračku ich hlavnými 
motívom bola väčšinou pandémia 
a bezpečnostné opatrenia. V sú-
časnosti dominuje vojna na Ukra-
jine a utečenecká kríza, s ktorými 
súvisia ďalšie mimoriadne opat-
renia, do ktorých sú nasadzovaní 
príslušníci PZ.

 Predstavitelia OZP v SR ab-
solvovali návštevu v Automobi-
lových opravovniach MV SR, kde 
sa mohli presvedčiť o dokonče-
nej a pokračujúcej rekonštruk-
cii priestorov pre klientov, ale aj 
zamestnancov. Priestory prešli 
značnou obmenou, sú na vyso-
kej úrovni, zamestnancom slúžia 
vynovené sociálne zariadenia, 
šatne a sprchy, pre klientov je po-
skytovaný modernejší servis. O 
pozitívnych zmenách sme vás 
informovali v minulom čísle po-
lície, kde sme poukázali aj na prí-
pravu vytvorenia integrovaného 
záchranného programu vo forme 
výcvikového strediska v Banskej 
Bystrici. Súčasťou balíčka zmien 
sú aj pokročilé úpravy služob-
ných automobilov. OZP v SR sa v 
opravovniach zaujímal o vyššie 
faktúry, keď napríklad za jeden 
úkon je odhadovaná cena iná ako 
napokon konečná. Tento problém 
súvisí s nenahadzovaním ďalších 
úkonov do faktúry, ktoré sa do-
hodli a prišlo sa na ne až po prijatí 
vozidla. Vedenie odborov odporu-
čilo autoopravovniam urýchlené 
vyriešenie tejto situácie.

 Ďalšie osobné stretnutie absol-
vovalo vedenie odborov s predsta-
viteľmi Športového centra polície, 
s ktorými bola spolupráca vždy na 
vysokej úrovni.

 Iná téma bola predmetom 
rokovania s ministrom vnútra, 
kde odborári hovorili o situácii v 
Nemocnici sv. Michala, o ktorých 
záveroch bola informovaná pod-
predsedníčka ZO pri nemocnici. 
V súvislosti s nemocnicou sa od-
borári dotazovali u námestníka 
generálneho riaditeľa ohľadom or-
ganizačných zmien v rehabilitač-
nej ambulancii v Banskej Bystrici - 
prečo je naplánované jej zrušenie. 
Na túto otázku sme do novín PO-
LÍCIA nedostali odpoveď ani od 
generálneho riaditeľa nemocnice. 
Jeho námestník vedeniu odborov 
vysvetlil, že nie je úmyslom ambu-
lanciu zrušiť, no aktuálne hľadajú 
náhradu za doktorku, ktorá od-
chádza do dôchodku. Ambulancia 
by tak mala vo svojej činnosti po-
kračovať, no je možné, že s ohľa-

dom na ekonomické ukazovatele 
a jej stratovosť dôjde k zavedeniu 
poplatku za procedúry, prípadne 
aj k jej úplnému zrušeniu.

Ďalšie aktuality
 To, že je činnosť OZP v SR kľú-
čová sa prejavilo hneď v niekoľ-
kých prípadoch. Jedným z nich 
bol výpadok 350-eurovej odmeny 
z dodatku Kolektívnej zmluvy 
na rok 2021, ktorá sa nedostala k 
civilným zamestnancom na dlho-
dobej PNke. Na základe aktivity 
vedenia odborov bola aj im táto 
odmena vyplatená. Vedenie OZP 
v SR taktiež dokázalo prostred-
níctvom rokovaní s generálnym 
tajomníkom služobného úradu a 
generálnym riaditeľom sekcie per-
sonálnych a sociálnych činností   
zabezpečiť odmeny pre zamest-
nancov kúpeľných zariadení, aj 
keď to nebolo zakotvené v kolek-
tívnych zmluvách.  

 Môžeme zhrnúť, že vedenie 
odborov intenzívne komunikuje 
s generálnym tajomníkom slu-
žobného úradu a generálnym 
riaditeľom sekcie personálnych a 
sociálnych činností ohľadom vy-
hodnotenia záväzkov vyplývajú-
cich z plnenia kolektívnych zmlúv. 
Ide o kľúčovú, kontrolnú činnosť, 
aby sa tvrdo vyrokované benefity 
aj plnili.

 Odbory pozorne sledujú naria-
denie MV SR o zásadách kariér-
neho postupu v PZ. V minulosti 
policajti v prípravnej štátnej služ-
be mohli po ustanovení do stálej 
štátnej služby odísť na iný útvar, 
dnes pre nich platí obmedzenie 

iba raz a najneskôr 1 rok od zara-
denia policajta do stálej štátnej 
služby. Najviac sa situácia dotýka 
pochopiteľne Krajského riaditeľ-
stva PZ v Bratislave, kde je dlho-
dobý nedostatok policajtov. 

Kľúčové otázky
 OZP v SR riešilo aj reorgani-
záciu v rámci Prezídia PZ, ktorou 
vznikli Národná centrála osobit-
ných druhov kriminality a Úrad 
kriminalistickej techniky. Odbo-
rárov zaujímalo, či touto zmenou 
nedôjde k neúmernému zaťaže-
niu krajských a okresných štruk-
túr, keďže finančné vyšetrovanie 
má z časti naďalej zostať na ple-
ciach regiónov. Podľa posledných 
správ sa kraje a okresy budú zao-
berať finančným vyšetrovaním, 
kde škoda nepresiahne viac ako 
26 600 eur. Vedenie odborov v 
tejto veci zaslalo rezortu zásadnú 
pripomienku, no čo ich prekvapi-

lo bol fakt, že podobne sa neozval 
žiadny krajský či okresný útvar, 
ktorý často kritizuje zaťaženosť 
vlastných vyšetrovateľov. Odborá-
ri budú situáciu naďalej sledovať 
a bude ich napríklad zaujímať aj 
reorganizácia Úradu kriminalistic-
kej techniky, kde čakajú na vývoj 
aktuálnej situácie.

 Predseda Paračka zhrnul, že 
k Zákonu č. 73/1998 OZP v SR za-
slalo niekoľko desiatok zásadných 
pripomienok. O tejto téme a sna-
he odborárov sme vás informovali 
v posledných číslach POLÍCIE. 
Medzirezortné rozporové konania 
boli ukončené. Momentálne sa 
čaká na predloženie návrhu zá-

kona do Hospodárskej a sociálnej 
rady SR. Vedenie OZP v SR sa plá-
nuje zúčastniť tohto zasadnutia.

 Otáznik stále visí nad refor-
mou PZ. OZP v SR stále dostá-
va otázky od policajtov, v akom 
stave sa reforma nachádza, kedy 
bude spustená. Faktom je, že re-
forma doteraz nebola odborárom 
predložená na pripomienkovanie, 
nebola im predstavená ani len jej 
základná mustra. Síce existujú tri 
rôzne komisie v súvislosti s refor-
mou, v ktorej každej sú predstavi-
telia vedenia odborov, tak doteraz 
bolo iba jedno zasadnutie komisie 
a to k vzdelávaniu. Vedenie odbo-
rov sa bude naďalej pýtať na stav 
reformy a bude žiadať, aby čím 
skôr dostali aktuálne informácie.

 Rovnaká nespokojnosť stále 
pretrváva nad nariadením o ka-
riérnom raste. Predseda OZP v SR 
vyzval krajských predsedov, aby 
prišli s vlastnými návrhmi, ako je 
aktuálne platné nariadenie mož-

né zlepšiť (momentálne OZP v SR 
čaká na pozvánku k rozporovému 
konaniu).

Vojna na Ukrajine
 Vo vzťahu k vojne na Ukrajine 
bola na Rade predsedov otvorená 
téma k vykazovaniu a plánova-
niu služieb policajtov a civilných 
zamestnancov. Odbory požado-
vali, aby sa situácia s plánovaním 
a preplácaním služieb čím skôr 
vyriešila, aby policajti a civilní za-
mestnanci zreteľne vedeli, čo, kde 
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Čo ponúkne Centrum špecializovanej 
zdravotnej starostlivosti (nielen) policajtom?

Prezidentom PZ sa stal Štefan Hamran

 Ministerstvo vnútra SR sa 
pochválilo otvorením Centra 
špecializovanej zdravotnej sta-
rostlivosti v rámci Univerzit-
nej nemocnice - Nemocnice sv. 
Michala v Bratislave. Podľa re-
zortu zabezpečí účinné a rých-
lejšie poskytovanie ambulant-
nej zdravotnej starostlivosti  
v jednej budove pod jednou 
strechou pre policajtov a voja-
kov v aktívnej službe a výsluž-
be. Zaujímali sme sa o detaily, 
ktoré by mohli byť užitočné 
pre všetkých.

 Novozriadené Centrum sláv-
nostne otvorili začiatkom apríla 
minister vnútra Roman Mikulec, 
minister obrany Jaroslav Naď, 
minister zdravotníctva Vladimír 
Lengvarský a generálny riaditeľ 
nemocnice Branislav Delej.
 „Vytvorením jedného centra 
pre silové zložky bude nemoc-
nica transparentnejšie napĺňať 
účel svojho zriadenia a zároveň 
zefektívni služby poskytované 
civilným pacientom tým, že istú 
časť špecializovaných ambulan-
cií mimo centra odbremení od 
rezortných pacientov. Skvalitní 
sa tak zdravotná starostlivosť 

pre všetkých pacientov nemoc-
nice,“ povedal minister vnútra 
Roman Mikulec.
 Podľa ministerstva dôvodom 
vzniku centra bola priebežne 
narastajúca potreba rozšíriť 
priestory a personál pre výkon 
zdravotnej starostlivosti a s ním 
spojených ďalších služieb. Cen-
trum sa nachádza na dvoch po-

schodiach, ktoré boli dovtedy v 
prenájme.

Naše otázky
 Keďže sme sa viac informácií 
zo stručnej tlačovej správy nedo-
zvedeli, zaujímalo nás, v čom vidí 
vedenie nemocnice prínos v zria-
dení centra, aké ambulancie sú 
jeho súčasťou, ale aj to, v akých 

prípadoch ho môžu navštíviť pa-
cienti, prípadne aký postup mu-
sia dodržať. Generálnemu riadi-
teľovi nemocnice sme poslali aj 
otázku ohľadom personálneho 
stavu, ktorá sa dotýka nedáv-
no medializovaných problémov,  
o ktorých sme vás informovali  
v posledných vydaniach POLÍ-
CIE.

 Otázky zneli presne takto:
1. V čom vidíte prínos Centra 
oproti doterajšej poskytovanej 
zdravotnej starostlivosti?
2 Aké ambulancie sú súčasťou 
Centra? 
3. V ktorých prípadoch môžu 
službu ambulancií Centra vyu-
žívať príslušníci PZ? Je určené aj 
pre horských záchranárov a ob-
čianskych zamestnancov? 
4. Aký je postup pre pacientov, 
keď chcú využiť služby Centra? 
Bude sa aplikovať napríklad sys-
tém green line ako prednostné 
vybavovanie policajtov? 
5. Museli nastať kvôli vzniku 
Centra personálne zmeny? Pre-
suny lekárov v rámci nemocnice, 
prípadne príchod nových leká-
rov? Postačujú súčasné kapacity 
na plynulý chod nielen Centra, 
ale aj zvyšku nemocnice?

Bez odpovede
 Bohužiaľ, napriek dostatoč-
nému časovému priestoru sme 
sa odpovedí nedočkali, naopak 
nám bolo potvrdené tesne pred 
uzávierkou aktuálneho čísla, že 
ich nedostaneme. V mene Odbo-

 Keďže sa medzi príslušník-
mi Policajného zboru dnes šíri 
množstvo „zaručených“ infor-
mácií a v rovnakom pomere 
majú veľa nezodpovedaných 
otázok, zamysleli sme sa nad 
súčasným stavom a tým, ako 
by sa táto situácia dala veľmi 
rýchlo vyriešiť. Pritom stačí 
tak málo.

 V Policajnom zbore pôsobí 
viac ako 20 000 príslušníčok  
a príslušníkov. Ak si k tomu pri-
dáme ich rodiny a najbližších 
priateľov, tak zistíme, že ide o cel-
kom slušnú základňu na šírenie 
klebiet. Klebety sú tu s nami od 
nepamäti a týkajú sa každého 
jedného povolania na svete. Kaž-
dý zamestnanec sleduje vývoj vo 
svojej spoločnosti či inštitúcii. 
Chce vedieť všetko prvý, chce 
vedieť, čo sa bude meniť, chce 
vedieť, s čím ma do budúcna po-
čítať. 

 Polícia je v tejto kategórii 
špecifickou zložkou, keďže sa 
jej bytostne dotýka nespočetné 
množstvo zákonov a nariadení, 
ktoré majú priamy vplyv na živo-
ty všetkých príslušníkov. Z času 
na čas sa tak stávame svedkami 
šírenia nepravdivých či poloprav-
divých informácií. 
 Nenájde sa policajt, ktorý by 
za posledné roky nedostal mno-
hokrát preposlanú správu o tom, 
čo sa v zbore chystá zmeniť nový 
prezident, či vedenie minister-
stva vnútra. Správa, teda klebe-
ta sa šíri raketovou rýchlosťou  
a než sa dostane mimo policajnej 
rodiny, už je ňou nasiaknutý kaž-
dý. Často nás jej obsah naštve. „To 
naozaj sa toto ide meniť takto?,“ 
pýtame sa samých seba. Do de-
bát zapájame naše manželky, 
manželov, priateľov i priateľky… 
 Kým sa daná správa dočká 
reakcie od kompetentných, je už 
tak hlboko zakorenená, že mno-

hých ani oficiálna reakcia nepre-
svedčí o jej nepravdivosti.
 Nemôžeme zo šírenia klebiet 
haniť policajtky a policajtov. 
Teda aspoň vo väčšine prípadov. 
Za klebety môže nedostatok 
informácií. Nedostatok správ  
o tom, čo sa chystá, čo sa ešte len 
zamýšľa spraviť, čo a ako ovplyv-
ní služobný život na obvodných 
oddeleniach počnúc, na prezídiu 
končiac.
 Máme pocit, že „klebetáreň“ 
vrcholí práve v súčasnosti. O re-
organizácii Policajného zboru sa 
hovorí už takmer dva roky. Vy-
počuli sme si niekoľko scenárov. 
Isté procesy sa rozbehli na prezí-
diu, čo pocítili kraje a okresy pri 
strate tabuliek. Teraz sú na rade 
kraje. Vraj majú byť tri plus je-
den.
   Odborový zväz polície v Slo-
venskej republike nezaháľa. Jeho 
vedenie nemá vyložené nohy na 
stole. Dotazuje sa, pýta sa a pra-

videlne žiada o kompletné infor-
mácie. Nie vždy mu je vyhovené. 
Otázky zostávajú nezodpoveda-
né. Podpultový „tovar“ je tak jedi-
ným spoľahlivým (?) zdrojom.
 Tam kde nie sú informácie, 
začínajú si vlastným životom žiť 
dezinformácie. Absencia infor-
mácií od autorít spôsobuje neis-
totu, zmätok a nechuť v práci. 
 Nie každý zamestnanec po-
trebuje vedieť všetko do posled-
ného detailu. To ani nie je možné. 
No na základný, informačný ba-
líček má právo každý. Ide o akýsi 
symbol vzájomného rešpektu, 
ocenenia vykonávajúcej služby. 
Opakom je pritom mlčanie, kto-
ré vedie k chaosu a spomínaným 
reťazovým správam.
 Volajme po zmene v komu-
nikácii. Zmeňme ju k lepšiemu. 
Lepšie sa bude robiť radovým 
policajtom, lepšie na tom budú 
aj funkcionári na najvyšších 
miestach. 

 Pokiaľ bude zbytočná ml-
čanlivosť prímom, k vytvoreniu 
zdravej atmosféry to nikdy ne-
bude viesť. Na miesto toho, aby 
sme vedeli, čo nás čaká, budeme 
dookola špekulovať a hovoriť  
o mnohých variantoch. A aby sa 
potom v koncovke nestalo, že 
jedna z klebiet sa stane realitou.

 Koncom marca predstúpil 
pred brannobezpečnostný vý-
bor NR SR plk. JUDr. Štefan Ha-
mran, ktorý zastával funkciu 
prezidenta Policajného zboru z 
poverenia od polovice septem-
bra, kedy po ročnom pôsobení 
vystriedal plk. JUDr. Petra Ko-
vaříka. Pred výborom bol ako 
jediný kandidát na prezident-
ský post, ktorého obsadenie 
sa riešilo na základe nedávno 
schválenej novely. Do riadneho 
výkonu funkcie bol napokon 
vymenovaný zo strany minis-
tra vnútra Romana Mikulca 
dňa 31. marca 2022.

 V tom čase ešte poverený pre-
zident nešetril kritikou voči fun-
govaniu polície a pred výborom 
si stanovil niekoľko cieľov, ktoré 
by chcel splniť. Kameňom sváru 
je tak ako pri jeho predchodcoch 
nízka dôveru verejnosti k PZ. „ 
V Českej republike sa dôvera blíži 
k 70 percentám, v Slovenskej re-
publike osciluje okolo hranice 40 
percent. Nedôvera je pritom vyše 
50-percentná. Je pre nás kľúčo-
vé, aby na najvyšších veliacich  
a riadiacich postoch boli dlho-
roční kariérni policajti, ktorí 
majú dobre nastavení morálny 
kompas a majú za sebou kus 
poctivej práce bez ohľadu na gar-
nitúru, ktorá tu vládla,“ uviedol 
pred výborom.
 Napriek tomu, že Štefan Ha-
mran najprv vykonával funkciu  
z poverenia, nevyhol sa počas 

svojho sedemmesačného pôso-
benia niektorým personálnym 
zmenám. Časť mediálnej obce ho 
za to kritizovala, no prezident sa 
hájil tým, že disponuje rovnaký-
mi právomocami, ako keď by mal 
funkciu vykonávať štandardne. 
„Šancu dostali mnohí funkcio-
nári a mnohí z nich nedokázali 
využiť túto príležitosť. Potvrdzuje 
sa, že niektorí funkcionári nemali 
problém pracovať v prospech po-
litikov a oligarchov,“ povedal Ha-
mran.

O citlivých témach
 Na výbore sa jediný kandidát 
na prezidenta PZ dotkol aj niekto-
rých citlivých tém. Jednou z nich 
bol kariérny rast. Podľa Hamrana 
je výhodou nedávno zmenené-
ho nariadenia, že „má tri strany, 
je zrozumiteľné a bez problémov 
aplikovateľné v praxi.“ Uvedená 
charakteristika je však presne 
tým, čo Odborový zväz polície v 
Slovenskej republike na novej 
verzii kariérneho rastu kritizuje,  
o čom sme vás už informovali. 
Odbory túto podobu kariérne-
ho rastu označili za jeho koniec  
a jeho obsažnosť považujú za ab-
solútne nedostatočnú.
 Teraz už po vymenovaní no-
vého prezidenta sa očakáva na-
štartovanie dlho pripravovanej 
reformy, ktorá by sa mala z pre-
zidiálnych štruktúr preniesť do 
regiónov. Hovorí sa o formáte šty-
roch krajských riaditeľstiev, sú-
časný počet v podobe čísla osem 

považuje Hamran za „šialené“. Čo 
sa týka kapacitného posilňova-
nia, na ktoré momentálne podľa 
našich informácií najčastejšie do-
plácajú okresné a krajské štruk-
túry, reforma by mala konečne 
myslieť aj na nich.

Obsadenosť PZ
 Nejasný osud čaká konečný 
počet, personálna obsadenosť 
Policajného zboru. Ako sme vás 
vo februárovom čísle POLÍCIE 
informovali, číselné štatistiky 
počtu policajtov v jednotlivých 
členských štátoch Európskej únie 
sú často neporovnateľné. Niekde 
zahrňuje samostatné organizač-

né útvary, ktoré sú naopak na Slo-
vensku riadnou súčasťou Policaj-
ného zboru. Môže tak veľmi ľahko 
vzniknúť mylný dojem o preplne-
nej kapacite a nutnosti znižova-
nia stavu. Prezident Hamran je 
podľa svojich slov zástancom 
znižovania počtu manažérov, aj 
keď ako priznal, obsadenie ma-
nažérskych postov je v súčasnos-
ti problematické pre nezáujem.
 „Pána Hamrana som vnímal 
ako dlhoročného profesionála už 
vo funkcii veliteľa útvaru osobit-
ného určenia. Má za sebou hma-
tateľné výsledky nielen doma, ale 
aj na zahraničnej úrovni. Svoje 
kvality preukázal aj počas pove-

renia výkonom dočasne neobsa-
denej riadiacej funkcie šéfa Po-
licajného zboru. Verím, že bude 
odhodlane a vytrvalo pokračovať 
ďalej aj v progrese reformy PZ, 
ktorú sme naštartovali,“ uviedol 
minister vnútra Roman Mikulec 
po vymenovaní nového preziden-
ta PZ.
 Životopis prezidenta PZ sme 
vám priniesli v čísle 09/2021. 
Prezidentovi PZ sme poslali 
otázky ohľadom aktuálneho 
diania v polícii a plánov do bu-
dúcnosti. Po ich vypracovaní 
rozhovor zverejníme.
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Minister vnútra Roman Mikulec vymenoval do funkcie prezidenta PZ Štefana Hamrana. 
Foto: MV SR

Univerzitná nemocnica - Nemocnica sv. Michala rozšírila svoje služby. Foto: archív

a ako sa bude preplácať. Odborári 
v tejto veci požadujú väčšiu aktivi-
tu od pracovníkov, ktorí za svoju 
činnosť berú riadiaci príplatok. 

Právna ochrana  
a Podporný fond
 V roku 2021 požiadalo o jedno-
razovú finančnú podporu z Pod-
porného fondu 23 oprávnených 
pozostalých po zomrelých, čo 
predstavovalo vyplatenú sumu 26 
800 eur.

 V roku 2021 predsedníctvo 
prerokovalo 19 žiadostí o poskyt-
nutie právnej ochrany, vyhovené 
bolo v 19 prípadoch. Keďže nie-
ktoré prípady boli rozbehnuté už 
v minulosti, tak v minulom roku 
sa právna ochrana celkovo posky-
tovala v 35 prípadoch. Ich finan-
covanie dosiahlo hodnotu 42 475 
eur. Celkové čerpanie finančných 
prostriedkov v OZP v SR dosiahlo 
v roku 2021 úsporu. K ušetreniu 
prostriedkov došlo z dôvodu or-
ganizácie len jedného osobného 
stretnutia OZP v SR minulý rok. 

Pomoc druhým
 Rada predsedov ukázala, že 
skutočne platí „Len spoločne sme 
silní“ a že odborárska rodina doká-
že v mnohých prípadoch pomôcť 
promptne a rýchlo. Účastníci 
Rady otvorili tému pomoci pozo-
stalej partnerke a dieťaťu tragicky 
zosnulého Filipa Suchára Tureka 
z oddelenia železničnej polície v 
Prešove, ktorého počas výkonu 
štátnej služby zastrelil vlastný ko-

lega. Odborári hľadali rôzne cesty, 
ako by mohli mladej rodine v ná-
ročnej situácii pomôcť. Napokon 
sa zhodli, že z prostriedkov OZP 
v SR jej poskytnú finančný dar v 
podobe 1 eura za každého člena, 
teda vyše 10 000 eur. S týmto 
návrhom súhlasili všetci prítom-
ní, po čom nasledoval spontánny 
potlesk. Zo vzniknutej atmosféry 
bola cítiť obrovská súdržnosť, ale 
aj dojatie a smútok nad tak ne-
šťastným koncom mladého živo-
ta. Vývoj prešetrovania tejto tra-
gickej udalosti vedenie OZP v SR 
pozorne sleduje.

 Odborári sa zhodli aj na pomo-
ci SOŠ Pezinok, kde majú vážny 
problém so starými práčkami. Si-
tuácia je podľa rezortu kompliko-
vaná, keďže momentálne nie je 
vysúťažený žiadny dodávateľ, kto-
rý by im mohol poskytnúť nové 
práčky. Odborári zistili, že spoloč-
nosť Datart, ktorá všetkým čle-
nom poskytuje VIP zľavu by bola 
ochotná na nákup dvoch profesi-
onálnych práčiek poskytnúť ešte 
ďalšiu zľavu na viac. Zdôrazňuje-
me, že nejde o štandardné domá-
ce práčky, ale poloprofesionálne 
stroje, ktoré zvládnu poskytovať 
svoje služby stovkám „zákazní-
kov“ z radov študentov, ktorí majú 
dnes vážny problém si na inter-
nátoch oprať oblečenie. Odborári 
sa zhodli na poskytnutí pomoci 
študentom, veríme, že aj budúcim 
odborárom. O nákupe a odovzda-
ní práčiek vás budeme informo-
vať.

Elektronizácia a iné
 Z iných informácií na záver 
dodávame, že júnová Rada pred-
sedov sa uskutoční v termíne 
23.-24.6., pričom sa očakáva účasť 
predstaviteľov rezortu a PZ na 
zodpovedanie kľúčových otázok  
a návrhy na riešení pretrvávajú-
cich problémov. V termíne 15.-16.12.  
je naplánované zasadnutie v Čas-
tej-Papierničke.

 Posledná Rada predsedov 
schválila udelenie celkovo 23 me-
dailí OZP v SR I., II. a III. stupňa, 
ako aj 20 ďakovných listov. Ve-
denie odborov si je vedomé, že s 
výrobou posledných plakiet doš-
lo zo strany dodávateľa/výrobcu  
k výraznému meškaniu z dôvodu 
absencie niektorých výrobných 
prvkov, avšak tento stav by už mal 
byť v súčasnosti napravený.

 Predmetom osobitnej disku-
sie sa stala téma nového spôsobu 
evidencie členov OZP v SR. Hlav-
ným zmyslom je zavedenie aj di-
gitálnych členských kariet do te-
lefónov každého člena. Digitálna 
karta by obsahovala jeho členské 
informácie, mala by unikátny kód 
na overenie jeho členstva v OZP  
v SR a taktiež by online - okamžite 
zahrňovala všetky benefity, ktoré 
by sa vo forme zliav dali využívať.

 Takáto forma by zároveň pri-
niesla možnosť zo strany vedenia 
OZP v SR a jednotlivých predse-
dov ZO posielať priamo do telefó-
nov notifikácie, teda upozornenia 
na aktuálne informácie. Takýmto 
spôsobom by bolo možné v prie-
behu pár kliknutí informovať celú 
viac ako desaťtisícovú členskú zá-
kladňu. Notifikácie by sa zobrazo-

vali štandardným spôsobom ako 
upozornenia.

 Digitalizácia by tak priniesla 
flexibilitu v podobe pridávania/
odoberania aktuálnych/neaktuál-
nych benefitov na digitálnu kartu 
člena a rýchlu komunikáciu vede-
nia odborov smerom k všetkým 
členom. Podobné digitálne karty 
dnes už majú všetky veľké spoloč-
nosti, na rovnakej báze fungujú 
rôzne permanentky či letenky.

 Krajskí predsedovia dostali 
za úlohu vyjadriť sa k tejto téme, 
získať spätnú väzbu od členov  
a pripraviť si ďalšie otázky. To, či 
sa prejde na nový spôsob eviden-
cie členov a digitalizácie členstva  
v OZP v SR sa uvidí v blízkej bu-
dúcnosti.

pokračovanie z 1. strany

Rada predsedov sa niesla v znamení pomoci 
ľuďom v núdzi

Kde nie sú informácie, tam sú dezinformácie

Medzi témami dominovali zmeny v interných nariadeniach a zákonoch. Foto: OZP

pokračovanie na 4. strane



rového zväzu polície v Slovenskej 
republiky môžeme konštatovať, 
že skutočne nerozumieme, kde 
nastal problém vo vypracovaní 
odpovedí do článku, ktorý mo-
hol byť jednou z výkladných 
skríň rezortnej nemocnice a na 
druhej strane by poskytol dôle-
žité informácie pre policajtov, 
záchranárov a civilných zamest-
nancov, ktorí nimi jednoducho  

v súčasnosti nedisponujú.
 Mrzí nás, že možnosť po-
zitívnej prezentácie nemocni-
ce zostala nevyužitá, hlavne  
v kontexte korektného prístupu  
a spôsobu spravodajského po-
krývania posledných mediali-
zovaných problémov, keď sme 
vždy generálnemu riaditeľovi za-
bezpečili priestor na vyjadrenie -  
a to v takom rozsahu, aký chcel, 

čo je v žurnalistickej praxi niečo 
nevídané.
 Na rozdiel od celoštátnych 
médií, ktoré kauzu otvorili, opa-
kovane sme zverejňovali plné, 
neupravované stanoviská gene-
rálneho riaditeľa. Žiadne médiá 
pritom takto nikdy nepostupu-
jú, z dlhých vyjadrení autorít si 
vyberajú len to, čo považujú za 
vhodné. Budeme preto pozorne 

sledovať, či vedenie nemocnice 
si dovolí ignorovať otázky od ce-
loštátnych médií. Ak nie, bude-
me ich nasledovať a vyjadrenia 
autorít budeme skracovať podľa 
vlastného uváženia, keďže im to 
možno vyhovuje viac ako zverej-
ňovanie ich stanovísk bez úprav.
 V konečnom dôsledku pri 
hlavnej téme tohto článku 
neutrpela redakcia žiadne škody, 

ako jediní pomyselne porazení 
sú policajti, záchranári a civilní 
zamestnanci, ktorí nedostali na 
jednom prehľadnom mieste zá-
kladné informácie. Budeme ich 
preto pre nich hľadať inou ces-
tou a radi privítame ich spätnú 
väzbu na činnosť novozriade-
ného Centra na známej adrese 
novinypolicia@gmail.com.

Poďakovanie za finančnú zbierku
 Monika Mikitková z OR PZ vo 
Svidníku si prechádza náročným 
životným obdobím. Odborárska 
rodina nezaváhala a rozhodla sa 
jej pomôcť. Rešpekt a uznanie 
patrí členom ZO OZP v SR vo 
Svidníku. Viac nám napísala Mo-

nika:
 „Touto cestou by som chcela 
poďakovať všetkým Vám - poli-
cajtom  a občianskym zamest-
nancom  Okresného riaditeľstva  
Policajného zboru  vo Svidníku  
(zároveň  predsedovi a všetkým 

členom Základnej organizácie 
Odborového zväzu polície v Slo-
venskej republike pri Okresnom 
riaditeľstve Policajného zboru vo 
Svidníku)  za  finančnú zbierku  
na moju nákladnú onkologickú 
liečbu. Ešte raz ďakujem za šľa-

chetný čin.“
 Monika, držíme ti palce a pra-
jeme veľa zdravia! 
 Pri tejto príležitosti sa chce-
me poďakovať zároveň všetkým 
tým, ktorí tento rok venovali 2 % 
pre OZP v SR práve pre podobné, 

náročné životné situácie našich 
členov. O výške vyzbieranej sumy 
a jej prerozdelení vás budeme in-
formovať.

Čo ponúkne Centrum špecializovanej 
zdravotnej starostlivosti (nielen) policajtom?

 Stáva sa to takmer každo-
mesačným pravidlom, keď sa 
objavujú reťazové správy o tom, 
čo sa ide meniť v sociálnom za-
bezpečení policajtov, obzvlášť 
tých, ktorí sú už na výsluhovom 
dôchodku. V apríli nejeden z nás 
dostal preposlanú správu v zne-
ní: 
 „Ministerstvo vnútra Sloven-
skej republiky zaradilo v súčas-
nosti do medzirezortného pri-
pomienkového konania návrh 
novely zákona č. 328/2002 Z.z., 
v ktorom sa navrhuje doplniť 
zákon o nový § 39a, podľa kto-
rého by značná časť poberateľov 
výsluhového dôchodku mala 
povinnosť odvádzať zo svojho 
výsluhového dôchodku sta-
bilizačný odvod vo výške 10%,  
v dôsledku čoho by došlo spolu 
s 19 %-nou daňou z príjmu až   
k 29 %-nému odvodovému a da-
ňovému zaťaženiu výsluhových 
dôchodkov. V novele zákona  

č. 328/2022 Z.z. sa nenavrhuje, 
aby stabilizačný odvod bol odpo-
čítateľnou položkou pri výpočte 
dane z príjmu tak, ako je to na-
príklad v prípade odvodov na 
sociálne poistenie, resp. zdravot-
né poistenie a v dôsledku také-
hoto postupu by došlo k tomu, 
že odberateľovi výsluhového 
dôchodku by bol zdanený aj sa-
motný stabilizačný odvod.“
 Až netradične dlhá správa 
je nepravdivá, čo potvrdilo Mi-
nisterstvo vnútra SR na Face-
booku. Rovnaká správa sa mala 
podľa neho šíriť už v roku 2012. 
Nejde teda formálne, ani obsa-
hovo o niečo nové. O niečom po-
dobnom nepočul ani Odborový 
zväz polície v Slovenskej republi-
ke, pre ktorého je zachovanie so-
ciálnych benefitov v súčasnom 
znení absolútnou prioritou.  
O akýchkoľvek zmenách, či len 
návrhoch by bola členská zák-
ladňa promptne informovaná. 

Je preto nutné neveriť mno-
hokrát preposlaným správam  
a vždy si všetko overovať.

  Ako najlepšie overovať infor-
mácie? Čerpajte z oficiálnych 
zdrojov. Spoliehajte sa aspoň 
na dva, ak nie tri zdroje. Ko-
munikujte s nadriadeným, ale-
bo sa obracajte na predsedov 
základných organizácií OZP  
v SR, ktorých ste členom. 
Nenechajte sa zmiasť "kle-
betami", ktoré vo vás vyvo-
lávajú hnev a iné negatív-
ne emócie. To je ich cieľom,  
a tak ľahko môžete rozpo-
znať, že môže ísť o vymyslenú 
správu. Ako sa hovorí, rad-
šej dvakrát merať a raz rezať.  
V našom ponímaní: radšej tri-
krát overovať, než veriť nezmys-
lom.

čase končilo leto a stále tam boli 
vysoké teploty,“ uviedla.
 Martina bicykluje od detstva, 
no horskej cyklistike sa začala 
venovať len pred dvoma rokmi 
na radu kamarátov. O to viac je 
jej nedávny úspech obdivuhod-
ný. Pridal sa tak k už domácim 
triumfom: Martina je víťazkou 
slovenského poháru v maratóne 
MTB XCM, vicemajsterkou Slo-

venska, bronzovou medailistkou 
v disciplíne cross country a v cyk-
lokrose na majstrovstvách Slo-
venska.

Olympiáda
 Martina Krahulcová je zara-
dená ako referent s územnou  
a objektovou zodpovednosťou na 
Obvodnom oddelení PZ Rimav-
ská Seč, Okresného riaditeľstva PZ 

v Rimavskej Sobote. „Každý deň 
som v úzkom kontakte s ľuďmi vo 
vypätých situáciách, pri ktorých 
sa treba vedieť hneď rozhodovať  
a regulovať vypäté situácie. Pri 
pretekoch je to podobne, tiež ob-
čas narazím na súperku ktorá je 
počas preteku agresívna a vulgár-
na a práve pri takých situáciách sa 
snažím využiť skúsenosti z práce 
policajtky,“ priznáva isté prepo-

jenie medzi športom a službou  
v polícii.
Úspešnú cyklistku čakajú tento 
rok domáce preteky, ale aj svetový 
pohár, majstrovstvá Európy, maj-
strovstvá sveta a v budúcnosti má 
vo vyhliadke aj boj o nomináciu 
na letné olympijské hry.
 „Na úspech v cyklistike tre-
ba mať vyhradený čas a hlavne 
chuť bicyklovať. Ďalším kľúčom 

k úspechu je mať okolo seba tých 
správnych ľudí, ktorý vás poznajú  
a vedia podporiť aj keď sa prehráva  
a potešia keď sa vyhráva,“ uzavre-
la Martina.

 Odborárky a odborári, po-
deľte sa aj vy s vašimi úspechmi  
v služobnom či súkromnom ži-
vote. Námety nám posielajte na 
novinypolicia@gmail.com.

Ďalšia nepravda o výsluhových dôchodkoch

 O tom, že sa medzi člen-
mi Odborového zväzu polície  
v Slovenskej republike nachá-
dza množstvo talentovaných 
ľudí, ktorí sú úspešní aj mimo 
svojho poslania v Policajnom 
zbore, niet pochýb. Presviedčate 
sa o tom sami v našich pravidel-
ných článkoch. Lenže posled-
ný úspech nám vyrazil dych. 
V základnej organizácii OZP  
v SR v Rimavskej Sobote pôsobí 
nstržm. Martina Krahulcová. 
Pred časom si „odbehla“ do Ju-
hoafrickej republiky, kde sa zú-
častnila prestížnych pretekov  
v horskej cyklistike.

 8 pretekárskych dní, 8 etáp, 
705 km dlhý úsek, 17 600 m cel-
kové prevýšenie a svetová kon-
kurencia. Martina Krahulcová 
reprezentovala nielen OZP v SR, 
nielen PZ, ale celú Slovenskú re-
publiku v Južnej Afrike na najpre-
stížnejších pretekoch v horskej 

cyklistike, ktoré sú porovnávané s 
legendárnou Tour de France (cest-
ná cyklistika). Naša odborárka sa 
umiestnila na výbornom 6. mies-
te v kategórie „Ženy Elite - páry“.

   „Preteky sa začali úvodným pro-
lógom, kde sa štartovalo postupne 
v intervaloch. Ostatné etapy začí-
nali hromadným štartom každé 
ráno. Ženy elite štartovali o 07.03 
hod. s východom slnka. Každá 
etapa bola iná čo sa týka terénu, 
počasia, dĺžky a afrického prachu 
a piesku. Našim cieľom bolo byť 
v top 10. Nakoniec sme skončili 
na 6. mieste a boli sme potešené, 
že sa nám podarilo udržať si toto 
umiestnenie,“ priznala Martina 
pre POLÍCIU.

Tvrdý tréning
 Preteky v JAR sú známe pod 
názvom „Cape Epic“ a konajú sa 
každoročne na rovnakom mieste 
v marci. Keď je na juhu teplo, u nás 
je zima. Aj to výrazne ovplyvnilo 
Martininu prípravu, ktorá mu-
sela byť špecifická. „Využila som 
tak všeobecnú prípravu v našich 
horách na bežkách a skialpoch.  
V práci som si zobrala mesačnú 

dovolenku a odletela som na Ma-
lorku kde som jazdila na bicykli 
každý deň 4 až 6 hodín. Po sústre-

dení som odletela do Afriky, kde  
sme odleteli skôr aby sme si zvykli 
na iné počasie, nakoľko tam v tom 

Odborárka Martina bodovala v elitných 
pretekoch v Južnej Afrike 

Takto Martinu Krahulcovú 
stretávajú kolegovia v práci. 
Foto: archív M.K.

Ďalšia pomoc odborárov Ukrajincom
 Odborári hneď z troch zák-
ladných organizácií Odborové-
ho zväzu polície v SR nedávno 
zabezpečili nákup kozmetiky, 
čistiacich prostriedkov, ku-
chynských potrieb a ďalších 
vecí každodennej potreby  
v hodnote takmer 500 eur pre 
rodiny, ktoré ušli pred vojnou 
na Ukrajine. Nebola to zďaleka 
ich posledná aktivita v tomto 
smere, pričom ďalší kolegovia 
predstavili knihu na pomoc 
Ukrajincom.

 Miroslav Lipa privítal desiatky 
Ukrajincov bezplatne na svojom 
ranči neďaleko Trnavy. Brati-
slavskí odborári k už vyzbieranej 
sume pridali ďalších 330 eur, kto-
ré boli použité na kúpu automa-
tickej práčky. 
 O tento šľachetný čin, ktorý 

koordinoval Milan Kružliak, sa 
postarali odborári ZO OZP 8/8 pri 
KR PZ v Bratislave, ZO OZP 8/11 
pri OR PZ BAII a ZO OZP pri OR 

PZ Malacky. Ako dôkaz spokoj-
nosti rodín dostali naši kolegovia 
fotografie zachytávajúce Ukrajin-
cov na ranči.

Kniha s fotografiami
 Z iného súdka, no rovnako 
nezištne sa rozhodli pomôcť od-
borár David Púchovský z Prezídia 
Policajného zboru a Mário Bóna  
z Krajského riaditeľstva PZ v Ban-
skej Bystrici. Spoločne dali dohro-
mady knihu „Vojna na Ukrajine 
- Príbehy z hranice“, ktorá obsa-
huje ich fotografie z našej hrani-
ce s Ukrajinou vyhotovené počas 
prvého mesiaca vojny, ako aj silné 
príbehy utečencov. 
 Na knihe pracovali všetci od 
vydavateľa po predajné siete bez 
nároku na honorár. Predaj celého 
nákladu môže tak priniesť ini-
ciatíve #KtoPomôžeUkrajine až 
43 500 eur. Kniha je k dispozícii 
v predajniach Martinus a Panta 
Rhei.
 Všetkým, ktorí sa rozhodli po-
môcť, patrí naše úprimné poďa-

kovanie.
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Takto žijú utečenci na ranči 
pri Trnave. Foto: archív

pokračovanie z 3. strany

Momentka z pretekov v Južnej Afrike. Foto: archív M.K.

Martina so svojou tímovou kolegyňou. Foto: archív M.K.

Spokojné ukrajinské rodiny aj vďaka pomoci od odborárov. 
Foto: archív

Úspešný príchod do cieľa. Foto: archív M.K.

VAŠE NÁMETY A TIPY NA REPORTÁŽE POSIELAJTE NA

novinypolicia@gmail.com
POCHVÁĽTE SA ÚSPECHOM  I  PREZENTUJTE SVOJU PRÁCU
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 Ján Štefánik sa narodil 15. 
marca 1922. Pri príležitosti vý-
znamného životného jubilea mu 
bola udelená pamätná medaila 
ministra vnútra SR III. stupňa. 
Medailu mu v mene ministra 
odovzdali priamo doma v Hnúšti 
generálny tajomník služobného 
úradu ministerstva vnútra Ľu-
bomír Šablica a generálny riaditeľ 
sekcie personálnych a sociálnych 
činností MV SR Ivan Fufaľ.
 Pán Štefánik sa počas II. sve-
tovej vojny aktívne zapojil do pro-

tifašistického odboja. K vtedajšej 
obdobe dnešného Policajného 
zboru, Zboru národnej bezpeč-
nosti, sa pridal 15. novembra 1949. 
Jeho pracovná cesta sa skončila 
po necelých 27 rokoch, 31. marca 
1977, keď ju zavŕšil na obvodnom 
oddelení verejnej bezpečnosti 
Hnúšťa.

 „Vzdávame úctu pánovi Štefá-
nikovi za jeho vklad v boji za oslo-
bodenie našej vlasti a celoživotnú 
prácu v rezorte vnútra. Prajeme 

mu veľa zdravia a síl do ďalších 
rokov,“ uviedlo ministerstvo 
vnútra na Facebooku. Ku gratu-
lácii a prianiu pevného zdravia sa 
pridáva aj Odborový zväz polície  
v Slovenskej republike.

strana 6 strana 7

ODBORY V REGIÓNOCHAPRÍL  I  2022

Bývalý kolega sa dožil 100 rokov

POLICAJNÉ  AKTUALITY APRÍL  I  2022

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

1. Názov: ZO OZP 926-1 Nové  
 Mesto  nad Váhom 

2. Vznik: 01. 11. 2013

3. Aktuálny počet členov: 99

4. Predseda:
 mjr. Bc. Rastislav Gašpar 

5. V čom vidíte zmysel fungova-
nia odborov:
 Je potrebné si uvedomiť, že my 
odborári vyjednávame v mene 
všetkých zamestnancov MV SR. 
Bez rozdielu či ide o odborára 
alebo nie. To znamená, že ak sa 
nám podarí vyjednať napríklad 
zlepšenie finančných alebo pra-
covných podmienok, tak z toho 
profitujú všetci. Preto považu-
jem prítomnosť odborov v kaž-
dom zamestnaneckom prostredí 
za nevyhnutne potrebnú. Som  
v služobnom pomere už 34. rok  
a odborárom som 30 rokov. Z toh-
to dôvodu si dovolím pozname-
nať, že nebyť Odborového zväzu 
polície v Slovenskej republike, tak 
benefity a sociálne istoty, ktoré 
máme zakotvené v kolektívnych 
zmluvách a v zákonoch, ktoré 

upravujú náš pracovný vzťah či 
už ako policajt alebo občiansky za-
mestnanec  so zamestnávateľom, 
by sme si ako jednotlivci nikdy 
nezískali. Za týmito výsledkami je 
skutočne vidieť dlhodobo dobrú  
a trpezlivú prácu odborov. 
 Ako súčasný predseda našej 
ZO, ale aj ako predseda Krajskej 
rady Trenčín musím skonštato-
vať, že dobrá odborárska činnosť 
sa dá vykonávať ak funguje vzá-
jomný dialóg a je hlavne zo strany 
sociálneho partnera ochota jed-
nať. Dávno pred nami bolo pove-
dané, kde je vôľa, tam je aj cesta.  
Každý zamestnanec, bez ohľadu 
na rezort si musí uvedomiť, že 
pozícia jeho odborárskej organi-
zácie pri vyjednávaní je taká silná 
ako je silná jeho členská základňa. 
Ak bude organizovanosť na takej 
úrovni ako je napríklad v Nemec-
ku alebo Švédsku, tak verím, že u 
každého zamestnávateľa vzbudia 
odborári ešte silnejší rešpekt. Toto 
si ale musia uvedomiť hlavne 
mladí ľudia, pretože od nich budú 
záležať naše istoty do budúcna. 
Vždy som videl zmysel fungova-
nia odborov aj v tom, že odbory 
sú zárukou udržania pracovných 

miest, zvyšovania sociálnych istôt 
a zvyšovania životnej úrovne. Ria-
dime sa obyčajným pravidlom - za 
dobre odrobenú prácu požadujem 
slušnú plácu, ktorá dokáže zabez-
pečiť naše rodiny.      

6. Prínos ZO:  
 Prínos našej ZO pre odbory vi-
dím v tom, že sa vždy aktívne zapá-
jame do činností, ktoré organizuje 
centrála, napríklad pripomienko-
vanie rôznych návrhov. Taktiež 
sa vždy aktívne zapájame do pod-
ujatí ktoré sú konané na podpo-
ru kolektívneho vyjednávania 

7. Aktivity ZO: 
 V našej ZO sa pre členov kaž-
doročne snažíme organizovať aj 
rôzne teambuildingové aktivity. 
Organizujeme poznávacie a tu-
ristické výlety, ktorých sa zúčast-
ňujú aj naši rodinní príslušníci. 
Spolu sa podieľame na organizo-
vaní športových dní okresného 
riaditeľstva, hokejového turnaja, 
ale i medzinárodného dňa detí. 
Každoročne robíme posedenie pri 
príležitosti MDŽ, vianočný večie-
rok a ochutnávku vín. O toto sme 
však boli počas pandémie ochu-
dobnení.

8. Kontakt: 
0905 210 226, služobná linka 
824/3311

9.  Zoznam ocenených členov ZO:
 Keďže nám už dva roky sťažuje 
život, a aj odborársku činnosť pan-
démia Covidu, tak v rokoch 2020-
2021 nebol dostatočný priestor 
na to, aby sme si mohli zvolať 
plnohodnotnú výročnú členskú 
schôdzu. Dňa 11.03.2022 sme mali 
výročnú členskú schôdzu, ktorej 
sa zúčastnilo 69 členov ZO, ve-
denie OR PZ a podpredseda OZP  

v SR pplk. Mgr. Marián Mikula. 
 Podľa smernice pre udeľovanie 
medailí a iných ocenení Odbo-
rového zväzu Polície v SR boli za 
aktívnu činnosť a prácu v Odbo-
rovom zväze polície v Slovenskej 
republike schválené a odovzdané 
nasledovné ocenenia.

Ďakovný list: 
 npor. Bc. Petrovi Sahajovi, npor. 
Bc. Filipovi Parákovi, npor. Bc. 
Rastislavovi Bačovi, kpt. JUDr. 
Ivane Pomajbovej Mikovej, Anne 
Michalcovej  a JUDr. Ivanovi Klu-
bertovi.

Medaila II. stupňa: 
npor. Mariánovi Gestingerovi 
a kpt. Ing. Ivanovi Gašparovi.

Medaila III. stupňa: 
npor. Rastislavovi Štefanechovi, 
npor. Mgr. Vladimírovi Ondrejko-
vi a kpt. Mgr. Jozefovi Dorotčinovi.
Podpredseda OZP SR a predseda 
ZO srdečne pogratulovali všet-
kým oceneným.

Základné organizácie OZP v SR (12.) 
Na stránkach POLÍCIE vám predstavujeme základné organizácie Odborového zväzu 
polície v Slovenskej republike v rámci pravidelnej rubriky.

Rastislav Gašpar

Názor odborára: (De)motivácia
Stránky POLÍCIE sú k dispozícii 
celej členskej základni. Zaují-
majú nás vaše názory, úspechy 
či rôzne pohľady na výkon služ-
by. Pre články z prvej kategórie 
je pre vás k dispozícii rubrika 
NÁZOR ODBORÁRA. 

   V redakčnom maile novinypo-
licia@gmail.com sa nám objavilo 
niekoľko vašich článkov, ktoré 
budeme postupne uverejňovať. 
V aktuálnom čísle  svoj názor vy-
jadrí jeden z bratislavských čle-
nov OZP v SR, ktorý nás požiadal 
o zachovanie anonymity:
   Ľudia sú už raz takí - často hun-
drú, kritizujú, sťažujú sa, no pre 
zmeny robia veľké nič. Dnešný 
svet prekypuje negativizmom. 
Nevyhýba sa to ani nám v po-
lícii. Jedna vec je kamarátsky 
hundrať v kancelárii s kolegami, 
druhá je verejne svoj subjektívny 
pohľad prezentovať tisícom ľudí 
a výrazne tak vplývať na celý 
zbor ako taký.
   Prv som sa chytal za hlavu, 
dnes sa už len pousmievam, keď 
si od rôznych kolegov na interne-
te čítam zaručené (de)motivačné 

rady pre občanov, ktorí uvažujú 
o vstupe k polícii. To, že takýto 
občania si musia pracne vyhľa-
dávať informácie kade-tade, do-
konca priamo oslovujú činných 
policajtov po rôznych skupinách 
je samostatnou kapitolou, keďže 
informačne nasýtený by mal byť 
úplne iný zdroj… Keď sa takýto 
občan s dôverou obráti na nieko-
ho z nás, často si prečíta posmeš-
né vyjadrenia a výpočet 100+1 
dôvodov, prečo by sa k polícii ne-
mal pridať.
    Čítal som už množstvo takých-
to príspevkov. Objavujú sa pri-
tom na stránkach, ktorých názvy 
nám na prvý pohľad napovedajú, 
že by malo ísť o podporu voči Po-
licajnému zboru. Opak je však 
pravdou. Podobným zoskupe-
niam dominujú sťažnosti a po-
vzdychy, ako nič nefunguje. Keď 
sa k tejto partičke pridá zvedavý 
občan, ktorý váha nad posilne-
ním už bez tak zdecimovaného 
podstavu, tak ho zasiahne spŕš-
ka demotivačných výpočtov, že 
to radšej pôjde skúsiť k vojakom.
   Nechcem tým povedať, že ne-
máme právo kritizovať a pou-

kazovať na nové či dlhodobo 
pretrvávajúce problémy zboru. 
Nikto nás nemôže scenzurovať. 
To je jeden extrém. Druhý ex-
trém je chronické sťažovanie vo 
verejnom priestore a demoti-
vácie nielen potenciálnych, ale 
aj súčasných kolegov. Často sa 
pýtam sám seba, že ak konkrét-
ný pán či pani sa takto stále sťa-
žujú, tak či nechcú zbor radšej 
opustiť a nájsť si uplatnenie v 
súkromnom sektore. Veď ak by 
ich všetky ponosy boli pravdivé, 
tak to nie je ani psychicky zdra-
vé pretrvávať v takom povolaní, 
kde je z ich pohľadu všetko do 
bodky zlé… Pre vlastné zdravie 
a pohodu by mali zvážiť zmenu 
zamestnania a nabrať trochu op-
timizmu.
   Keď podobné diskusie chronic-
kých pesimistov a sťažovateľov 
vidí verejnosť, a hlavne uchádza-
či, stokrát si premyslia, či si poda-
jú žiadosť alebo podanú už stiah-
nu. Komu tento efekt prospeje? 
Tak na miesto toho, aby sme boli 
radi za posilňovanie stavov, tak 
my ich ešte aj odrádzame a de-
motivujeme… a potom môžeme 

znovu kritizovať rezort za ne-
schopnosť získať nových ľudí, čo 
má vplyv na rozdeľovanie služieb 
a nadčasy. Zostávame v zacykle-
nom kruhu.
   Kritizujme, prinášajme návr-
hy na zlepšenie, poukazujme 

na problémy - ale racionálne a 
slušne. Nemôžeme očakávať, že 
teraz každý z nás pôjde za svojim 
nadriadeným a spíše mu to, čo sa 
mu nepáči. Takto to nefunguje. 
Obracajme sa na Odborový zväz 
polície v Slovenskej republike. To 

je jeho úloha. Zbierať podnety, 
chrániť ich autorov a bojovať za 
lepšie podmienky. Odbory ne-
budú vždy úspešné, jednoducho 
nie všetko sa podarí vyjednať, no 
je to slušný a efektívnejší spôsob 
snahy o zmenu, ako len dookola 

spisovať kritiku v online svete, 
ktorá nikdy nič nezmení k lepšie-
mu. Tak chceme zboru pomôcť 
reálne či naoko?

NÁZOR 
ODBORÁRA

Ján Štefánik odslúžil v ZNB 27 rokov. Foto: MV SR
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NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR

APRÍL  I  2022 1 197 651

Policia slovakia 234 106

Deň matiek v Policajnom zbore
POLÍCIA NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH  

Čiastka 22
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o streleckej príprave príslušníkov Policajné-
ho zboru zaradených do I. výcvikovej sku-
piny

Čiastka 23
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o od-
bornej komisii na vykonanie skúšky odbor-
nej spôsobilosti príslušníkov obecnej polí-
cie v Bratislave

Čiastka 24
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o po-
licajnej akcii „Beta – cestná preprava“

Čiastka 25
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o po-
licajnej akcii „Beta – cestná preprava“

Čiastka 26
Rozkaz prezidenta Policajného zboru, kto-
rým sa mení a dopĺňa rozkaz prezidenta 
Policajného zboru č. 98/2021 o Ročnom 
pláne hlavných úloh Prezídia Policajného 
zboru na rok 2022

Čiastka 27
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o streleckej príprave príslušníkov Policajné-
ho zboru vyzbrojených služobným revolve-
rom

Čiastka 28
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o pre-
vierkach ostreľovača Policajného zboru zo 
špeciálnej odbornej spôsobilosti ostreľova-
ča Policajného zboru

Čiastka 29
Rozkaz prezidenta Policajného zboru, kto-
rým sa mení rozkaz prezidenta Policajného 

zboru č. 100/2021 o pracovnej skupine na 
implementáciu Protikorupčného progra-
mu Ministerstva vnútra Slovenskej repub-
liky na roky 2019 - 2023

Čiastka 30
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o streleckej príprave pracovníkov oddelenia 
fyzickej ochrany objektov a kuriérnej služ-
by odboru ochrany objektov Prezídia Poli-
cajného zboru

Čiastka 31
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o pra-
covnej skupine na zabezpečenie plnenia 
úloh z Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej 
republiky

Čiastka 32
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o špe-
cializovanom tíme

Čiastka 33
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o previerkach telesnej zdatnosti príslušní-
kov Policajného zboru

Čiastka 34
Nariadenie Prezídia Policajného zboru o or-
ganizačnom poriadku Prezídia Policajného 
zboru

Čiastka 35
Rozkaz prezidenta Policajného zboru, kto-
rým sa mení rozkaz prezidenta Policajného 
zboru č. 2/2020 o akčnom pláne boja proti 
korupcii

Foto: KR PZ NR, KR PZ ZA


