
Vedenia polície sa ujal Štefan Hamran
Na čele Policajného zboru došlo 
nečakane po roku k ďalšej zme-
ne na najvyššom poste. K 20. 
septembru sa jeho dočasným 
prezidentom stal plk. JUDr. Šte-
fan Hamran. Nahradil plk. JUDr. 
Ing. Petra Kovaříka, ktorý sa  
z polície rozhodol odísť na vlast-
nú žiadosť potom, čo bol obvi-
nený z trestného činu zneužitia 
právomocí verejného činiteľa  
a marenia spravodlivosti v sú-
vislosti so zásahom Úradu in-
špekčnej služby.

   Štefan Hamran je v policajnom 
i verejnom prostredí známy ako 
veliteľ Útvaru osobitného urče-
nia (Lynx Commando). Svoju 
druhú veliteľskú anabázu v rám-
ci Policajného zboru vykonáva už 
desať rokov, počas ktorých boli 
elitní „kukláči“ nasadení na via-
cero mediálne známych akciách 
voči nebezpečným páchateľom, 
napríklad aj v prípade zavraž-
deného novinára Jána Kuciaka  
a jeho snúbenice. Hamran je zá-
roveň na čele medzinárodného 
zoskupenia zásahových tímov  
z celej Európy pod názvom 
ATLAS. Na uvedených postoch 
chce zatiaľ zotrvať.

Ťažké časy
   „Ide o skúseného a medzinárod-
ne uznávaného odborníka. Že-
lám mu, aby mal veľa síl, odhod-
lania, aby jeho fungovanie v tejto 
pozícii bolo vnímané po rokoch 
vo funkcii podobne ako je dnes 

vnímaná jeho činnosť v rámci 
Útvaru osobitného určenia. Je 
nesmierne dôležité, aby sme v 
nasledujúcom období nepoľavili. 
Práve naopak. Tí, ktorí v minulos-
ti spravodlivosť krivili, robia všet-
ko pre to, aby im špinavé prakti-
ky nikdy neboli preukázané. To 
nesmieme dopustiť,“ uviedol mi-
nister vnútra Roman Mikulec pri 
Hamranovom menovaní.
   Nový, dočasný prezident na 
tlačovej konferencii uviedol: „Bu-
dem sa snažiť do bodky naplniť 

všetky jeho (ministrove - pozn. 
redakcie) očakávania vo vzťahu 
k tejto funkcii. Čakajú nás nes-
mierne ťažké časy, som si toho 
vedomý. Budem sa snažiť zo seba 
dostať to najlepšie, čo je vo mne a 
zúročiť svoje skúsenosti.“
   Hamran sa o funkciu najvyššie 

postaveného policajta na Sloven-
sku uchádzal už začiatkom tohto 
roka. Viac hlasov v rámci bran-
nobezpečnostného výboru získal 
Peter Kovařík, čo minister Miku-
lec vzal na vedomie a Kovaříka sa 
napokon rozhodol do funkcie aj 
vymenovať.

Čistky?
   Peter Kovařík pôsobil vo svojej 
funkcii presne rok, ak spočítame 
spolu dočasné i riadne obdobie 
jej výkonu. Za ten čas nepristúpil  

k výrazným personálnym zme-
nám,  aj keď sa o nich hovorilo 
pri téme reformy polície. Tá sa 
však ešte nezačala realizovať. Ke-
ďže dočasne poverený prezident  
Hamran absolvoval už viacero in-
terview pre médiá, v rozhovoroch 
sa nevyhol ani otázkam ohľadom 

zmien, respektíve čistiek, ako ich 
s obľubou zvykne verejnosť ozna-
čovať.
   Na otázku moderátorky relácie 
„Na hrane“ televízie JOJ „Idete to 
v úvodzovkách čistiť aj po perso-
nálnej strane?“ odpovedal: 
   „Určite áno, ja som o tom pevne 
presvedčený, že stále sú tam ľu-
dia, ktorí sú politickí nominanti  
a cítia bezbrehú lojalitu, čo je pod-
ľa môjho názoru pre príslušníka 
absolútne neakceptovateľné. Ja 
si neviem predstaviť, že policajní 
funkcionári chodia na raňajky  
s politikmi, alebo s nimi chodia 
na spoločné dovolenky. To je 
podľa mňa v Policajnom zbo-
re, ktorý je apolitický absolútne 
neakceptovateľné. Jediné po-
litické prepojenie je minister a 
policajný prezident, lebo systém 
je momentálne tak nastavený. 
Či je to šťastné alebo nešťastné 
neviem, ale tak je to nastavené, 
to akceptujem. Rozprávame sa o 
pozíciách naprieč spektrom celé-
ho zboru bez ohľadu na to, o akú 
úroveň ide. Ak sú tam policajti, 
ktorí sa spreneverili svojmu pro-
fesionálnemu poslaniu policajta, 
tak podľa môjho názoru v polícii 
môžu možno pokračovať, ale ur-
čite nie na príslušnom manažér-
skom poste, kde zlyhali,“ povedal 
prezident Hamran.

Ďalšia voľba
   Keďže súčasné menovanie Šte-
fana Hamrana je iba dočasné, po-
líciu v najbližších mesiacoch čaká 

v krátkom čase druhá voľba poli-
cajného prezidenta. To, či sa pôj-
de opäť podľa „starých“ pravidiel 
nastavených predošlou garnitú-
rou, alebo sa dočkáme avizovanej 
novelizácie, nie je známe. Prezi-
dent Hamran už avizoval, že sa 
do tejto voľby prihlási. 
  „Je najvyšší čas, aby sme situáciu 
upokojili. Z tohto titulu chcem 
vyzvať všetkých slušných poli-
cajtov, aby vydržali, aby pokračo-
vali ďalej v poctivej práci, ktorú 
doposiaľ vykonávali. Budem sa 
snažiť vytvoriť podmienky, ktoré 
sú nevyhnutné na výkon štátnej 
služby,“ povedal Hamran v ne-
skoršom vyjadrení na Facebooku 
„Polícia Slovenskej republiky“.
   Redakcia POLÍCIE svojim čitate-
ľom už čoskoro prinesie rozhovor 
s novým, dočasným prezidentom 
Policajného zboru. Otázky sa bu-
dete môcť pýtať aj vy. Sledujte 
uzavretú skupinu OZP v SR, kde 
bude uverejnený status s výzvou, 
kde, ako a dokedy budete môcť 
posielať svoje otázky.

Nebolo tomu tak dávno, kedy sa 
témou odborárskeho dňa stala 
nefunkčnosť tripartity. Keď už 
sa zdalo, že reštartovaný dialóg 
povedie k pozitívnym zmenám 
pre zamestnancov, vyskytol sa 
nový problém. S blížiacim sa 
koncom roka sa na vyjednáva-
com stole ocitli kolektívne zmlu-
vy vyššieho stupňa pre verejnú 
a štátnu službu pre rok 2022. Aj 
keď obe strany majú už za sebou 
úvodné stretnutie, predstavi-
telia Konfederácie odborových 
zväzov (KOZ) SR nie sú nadšení. 

   „Zamestnanci všetkých štátnych 
a verejných inštitúcií spojte sa!“. 
Tak znie slogan, ktorý odborári 
predstavili koncom septembra po-
tom, čo sa prvé rokovania na Úra-
de vlády SR skončili fiaskom. Ak 
by niekto očakával zmeny spôso-
bené napríklad minuloročnou nu-
lovou valorizáciou platov, bol by na 

omyle. Návrh KOZ prezentovaný 
úradu vlády ešte v júli tohto roka 
sa nestretol s pochopením.
   „Podľa predbežnej odpovede 
z úradu vlády sa rétorika štátu 
opakuje. Majú to byť opäť zamest-
nanci pracujúci v štátnej službe  
a vo verejnom záujme, ktorí si 
odnesú dôsledky konsolidačných 
opatrení súvisiacich s pandémiou 
COVID-19 a budú to opäť tí istí 
zamestnanci, ktorí majú „prispieť 
k stabilite verejných financií a k 
zníženiu negatívnych vplyvov“. 
Toľko vyjadrenie štátu na margo 
tých zamestnancov, bez ktorých 

by sme sa v boji proti pandémii 
koronavírusu nezaobišli,“ píše sa 
v oficiálnom stanovisku odborov, 
ktoré vymenúva dvojciferné číslo 
povolaní, ktorých sa kolektívne 
zmluvy dotýkajú. Nechýbajú me-
dzi nimi samozrejme ani zamest-
nanci v štátnej službe či verejnom 
záujme pôsobiaci v rámci Policaj-
ného zboru a ministerstva vnútra.
   Keď by sme si požiadavky od-
borov rozmenili na drobné, zis-
tili by sme, že sa týkali skrátenia 
služobného času na 37,5 hodiny 
týždenne pri jednozmennej pre-
vádzke (o niečo menej pre dvoj-  

a trojzmenný), zvýšenia výmery 
dovolenky pre 33 a viac ročných 
(na šesť týždňov), navýšenia pla-
tových taríf o 13 %, odstupného  
v podobe jedného funkčného pla-
tu nad rámec zákona, odchodné-
ho v podobe jedného funkčného 
platu nad rámec zákona, jedného 
dňa služobného plateného voľna a 
ďalších oblastí. 
   Vedenie KOZ vecne argumento-
valo svoje požiadavky, ktoré vyplý-
vali z ekonomických ukazovateľov, 
rastu cien či navýšenia výdavkov 
verejnej správy. Prvé kolo rokovaní 
sa skončilo neúspechom, dve stra-
ny rokovacieho stola sa nezhodli 
ani na jednom bode. Situácia zašla 
tak ďaleko, že otáznik visel nad 
druhým kolom jednaní a nahlas 
sa začalo hovoriť o protestoch  
v uliciach miest. Vývoj budeme na-
ďalej sledovať a viac podrobností 
vám prinesieme v budúcom čísle 
POLÍCIE.

O zákonníku práce
   V súvislosti s novelizáciou zákon-
níka práce, ktorú KOZ podrobila 
tvrdej kritike, sme vás tento rok 
už informovali. Keďže novela bola 
napokon podpísaná prezidentkou 
SR napriek predostretým výhra-
dám odborárov, poslednou mož-
nosťou zvrátiť platný stav sa stalo 
podanie na Ústavný súd SR.
   Zákon neumožňuje KOZ tak 
spraviť samostatne z vlastnej ini-
ciatívy. Pomyselným medzičlán-
kom sa tak stala skupina poslan-
cov NR SR, ktorá podnet podala  
v septembri. Pripomíname, že od-
borári v novele kritizujú hlavne 
zmeny zákona o tripartite, dosiah-
nutie veku 65 ako legitímneho 
výpovedného dôvodu zo strany 
zamestnávateľa a zánik zákonnej 
možnosti rozšíriť reprezentatívne 
kolektívne zmluvy vyššieho stup-
ňa na príslušné odvetvie.
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Odborári bojujú za vyššie mzdy pre verejnú 
a štátnu službu

ROČNÍK XXXI  I  ČÍSLO 9  I  SEPTEMBER  I  2021  I  SLEDUJTE OZP V SR NA

NOVINY  ODBOROVÉHO  ZVÄZU POLÍCIE V SR

Štefan Hamran nahradil na pozícii prezidenta PZ Petra 
Kovaříka. Foto: Vladimír Benko/MV SR



plk. JUDr. Štefan Hamran    Narodený: 16. júna 1975 v Komárne

Služba v Policajnom zbore:
• od 20. 9. 2021 - prezident Policajného zboru poverený výkonom dočasne neobsadenej riadiacej funkcie
• 2011  - 2021 - Útvar osobitného určenia Prezídia PZ, veliteľ útvaru
• 2019  - zvolený do funkcie predsedu medzinárodnej organizácie ATLAS
• 2016  - zvolený za predsedu Expertnej skupiny ATLAS - BUILDING
• 2009 - 2010 - Jednotka zvláštnych zahraničných činností útvaru osobitného určenia Prezídia PZ, veliteľ jednotky
• 2008 - 2009 - Jednotka zvláštnych zahraničných činností útvaru osobitného určenia Prezídia PZ, starší referent špecialista
• 2005 - 2008 - Odbor medzinárodnej a cezhraničnej spolupráce úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia PZ, starší referent špecialista
• 2001 - 2005 - Akadémia PZ v Bratislave, špecializované policajné vzdelanie, denné magisterské štúdium
• 2000 - 2001 - Stredná odborná škola PZ v Pezinku, základné policajné vzdelanie
• 1999 - 2001 - Obvodné oddelenie PZ v Komárne, inšpektor

Vzdelanie a výcvik:
• 2010 - kurz krízového vyjednávania
• 2008 - výcvik pre špeciálne protiteroristické operácie
• 2005 - 2006 - Rigorózne konanie na Akadémii PZ v Bratislave
• 2001 - 2005 - Akadémia PZ v Bratislave
• 2000 - 2001 - Stredná odborná škola PZ Pezinok
• 1989 - 1993 - Stredná priemyselná škola strojnícka v Komárne
• 1 98 1  - 1989 - Základná škola Gábora Steinera v Komárne

Držiteľ osvedčenia Národného bezpečnostného úradu stupňa utajenia „Tajné".

Jazykové znalosti:
• anglický jazyk: plynule slovom i písmom • maďarský jazyk: plynule slovom i písmom

Slová polícia a policajti sa na 
Slovensku v poslednom obdo-
bí stávajú najskloňovanejšími. 
Nie je to len pre rôzne vyhláse-
nia politikov či rôznych odbor-
níkov a novinárov, ale hlavne 
vďaka tým, ktorí sa nielen  
v uliciach starajú o bezpečnosť 
všetkých občanov našej kraji-
ny. Už k tak rôznym bezpečnost-
ným opatreniam sa v strede 
septembra pridala štvordňová 
návšteva pápeža Františka. 

Najvyšší predstaviteľ katolíckej 
cirkvi sa po svätom Jánovi Pavlo-
vi II. stal druhým pápežom, ktorý 
navštívil územie Slovenskej repub-
liky, pričom išlo v poradí o štvrtú 
pápežskú návštevu. Tá predošlá 
sa uskutočnila pred dlhými osem-
nástimi rokmi.
   Počas štyroch dní sa na bezprob-
lémovom zabezpečení návštevy 
podieľali všetky policajné zložky 
z rôznych útvarov v pôsobnosti 
krajských riaditeľstiev Policajného 

zboru, Prezídia Policajného zbo-
ru, Úradu pre ochranu ústavných 
činiteľov a diplomatických misií 
MV SR, hraničnej a cudzineckej 
polície, študenti SOŠ PZ Pezinok a 
Devínska Nová Ves, kadeti z Aka-
démie PZ, kolegovia z polície Čes-
kej republiky, príslušníci Finančnej 
správy, Hasičský a záchranný zbor, 
Armáda SR,  zdravotníci, organizá-
tori, Konferencia biskupov Sloven-
ska i mnohí ďalší.

Poďakovanie
   Policajti mohli byť vidieť doslova 
na každom rohu a kroku, kde sa 
sv. Otec počas svojho pobytu na 
Slovensku pozrel. Bezproblémové-
mu chodu predchádzali mesiace, a 
hlavne posledné týždne intenzív-
nych príprav. Od pyrotechnických 
prehliadok vnútorných priestorov, 
osobnú ochranu, cez kontinuálny 
dohľad z vrtuľníka, hladký priebeh 
dopravy až po vykonávanie osob-
ných kontrol na najmasovejšej 
akcii v Šaštíne - príslušníci Poli-
cajného zboru zas a raz preukázali 
význam svojho poslania, bez kto-
rého sa nezaobíde žiadne podob-
né, prestížne podujatie.

   „Odborový zväz polície v Sloven-
skej republike vyslovuje vďaku 
všetkým policajtkám a policajtom, 
ktorí boli nasadení v ďalšom, no o 
mnoho väčšom než štandardnom 
bezpečnostnom opatrení. Náv-
števu pápeža Františka sledovali 
osobne stovky novinárov doma  
i zo zahraničia, reportáže sa vysie-
lali v celom svete, a tak si milióny 
ľudí mohlo prečítať, ako Slovenská 
republika zvládla neobyčajne dlhší 
pobyt sv. Otca práve vďaka bezpeč-
nostným zložkám. Je to vynikajú-
ca reklama, ktorú v tomto období 
Policajný zbor potrebuje viac ako 
predtým,“ povedal predseda OZP  
v SR Pavol Paračka.

Maratón opatrení
   Ako avizuje titulok tohto článku, 
ale aj šéf odborov, pre policajtov  

z celého Slovenska išlo o niekoľké 
mimoriadne nasadenie v krátkej 
dobe za sebou. Pandémia odštar-
tovala rad bezpečnostných opat-
rení v uliciach i na hraničných 
priechodoch. V podstate nezostal 
nik, a to ani spomedzi neunifor-
movaných kolegov, kto by sa do 
tohto boja proti neviditeľnému 
nepriateľovi nezapojil. Popri tom 
sa Slovensko snažilo žiť ako-tak 
normálne, čo so sebou prinieslo 
rad štandardných podujatí, ako 
napríklad diskusné fórum Glob-
sec. Všade tam boli najviditeľnejšie 
postavy v zelenom.
Počas trvania návštevy hlavy kato-
líckej cirkvi polícia nezaznamenala 
narušenie verejného poriadku ani 
žiadnu mimoriadnu udalosť, ktorá 
by narušila priebeh návštevy a po-
bytu Svätého Otca na Slovensku. 
„Ďakujem všetkým policajtom 
a policajtkám, ktorí sa podieľali 
na zabezpečení návštevy pápeža 
Františka a oceňujem aj discipli-
novanosť verejnosti, ich ohľadu-
plnosť a rešpektovanie prísnych 
bezpečnostných opatrení, ktorých 
prijatie bolo nevyhnutnosťou,“ 
povedal viceprezident Policajného 
zboru generál Róbert Bozalka a na 
záver vyslovil poďakovanie všet-
kým, ktorí sa pričinili o dôstojný  
a pokojný priebeh tejto význam-
nej udalosti pre celé Slovensko.
Prejavy vďaky sú vždy cenené  
a vážené, avšak v tejto súvislosti 
sa naskytá otázka, či budú mať 
funkcionári komu ďakovať o pár 
mesiacov, keď zo zboru možno 
odíde ďalšie štvorciferné číslo po-
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Z opatrenia do opatrenia: Policajti zvládli 
návštevu pápeža na výbornú

Vrcholným programom návštevy pápeža bola omša v Šaštíne. Foto: KR PZ TT



V súčasnosti neprejde dňa, 
kedy by sa v médiách neob-
javil článok alebo vyjadrenie 
na adresu Policajného zboru v 
súvislosti s vyšetrovaním nie-
ktorých mediálne známych 
prípadov, pri ktorých je spoloč-
ným menovateľom trestný čin 
korupcie. Situácia vyvrcholila 
v podobe naštrbených vzťahov 
medzi Národnou kriminálnou 
agentúrou a Úradom inšpekč-
nej služby. Stav začína byť na-
toľko neprehľadný, že popri 
strate schopnosti zorientovať 
sa úmerne narastá znechute-
nie tak v samotnom Policaj-
nom zbore, ako aj verejnosti. 

K upokojeniu atmosféry vyzval 
v jednom zo svojich prvých 
prejavov aj dočasný policajný 
prezident Štefan Hamran. Jeho 
slová prichádzajú po tom, čo sa 
činnosť bezpečnostných zlo-
žiek stáva pravidelným terčom 
miestami až unáhlených názo-
rov zo širokého spektra. To, že 
súčasná situácia nie je v norme, 
si uvedomuje aj laik - konzu-
ment správ. V spleti publikova-
ných príbehov sa začínajú strá-
cať aj radoví policajti. Hovorili 
sme o tejto téme s niekoľkými 
z nich. Informačný chaos pova-
žujú za nešťastný. Nevedia sa 
dočkať, kedy sa situácia vráti do 
normálu.

 

Vyvrcholenie
   Do stavu k dnešnému dňu sa 
bezpečnostné zložky dopraco-
vávali niekoľko mesiacov. Po 
zadržaní vtedajšieho riaditeľa 
Slovenskej informačnej služby 
bol postup príslušníkov NAKA 
kritizovaný niektorými pred-
staviteľmi politického spektra, 
čo bolo jedným z prvých ele-
mentov vytvárania vzájomnej 
nedôvery. Pomyselný chaos 
sa začal vytvárať mediali-
zovaním stretnutia naj-
vyšších predstaviteľov 
Slovenskej republiky, 
ktorého zmyslom 
bolo oboznáme-
nie prítomných 
o údajných ma-
nipuláciách v 
trestných ko-
naniach. To, čo 
sa odohralo po-
čas posledných 
týždňov bolo 
len vyvrchole-
ním už zasiateho.

Nedôvera
 Kľúčovú negatív-
nu rolu začali zohrá-
vať niektoré médiá, 
ktoré zverejnili niekoľ-
ko dôverných informácií  
a dokumentov. Široká verejnosť 
si vďaka nim mohla prečítať 
údajné plány na realizácie, na 
zadržanie konkrétnych osôb, 
prepisy odposluchov a mnoho 

iného. Na týždennej báze boli 
čitatelia zásobovaní pomaly až 
protirečivými informáciami.
   Za niektorými článkami sa 
skrývala osobná skúsenosť novi-
nárov, ktorí sa vďaka uniknutým 
informáciám dostávali nielen 
na miesta vykonávaných poli-
cajných zásahov, ale aj k režimo-

vým pracoviskám, na ktorých  
v skorých ranných hodinách pre-
biehalo ešte len rozdelenie pred 

začiatkom samotnej akcie. Kto  
a za akým účelom im citlivé in-
formácie poskytoval? Kto tým-
to spôsobom ohrozil bezpečný 
priebeh realizovaných akcií a sa-
motnú bezpečnosť policajtov?
   Nepokoj len prehlboval nedô-
veru medzi niektorými prísluš-
níkmi ÚIS a NAKA. Keď v au-
guste niekoľko dní koloval na 
internete dokument o plánova-

nom zadržaní elitných vyšet-
rovateľov a prokurátorov, 

situácia sa len zhoršila. 
Dospela až do štádia, 

kedy sa pred budo-
vou ÚIS dostali  re-

portéri, aby sa stali 
svedkami údajné-
ho zásahu. Poza-
die nadchádza-
júcich udalostí 
je v súčasnosti 
predmetom vy-
šetrovania, no 
už stihlo stáť 
stoličku býva-

lého prezidenta 
Petra Kovaříka, 

ktorý bol dokonca 
obvinený. 

  Čakanie…
   Samostatným dejstvom 

bolo zadržanie štyroch vy-
šetrovateľov NAKA a dočasne 
povereného riaditeľa ÚIS, ktorý 
sa do svojej funkcie dostal len 
pred pár mesiacmi. Z hľadiska 
histórie kriminalistiky ide o nie-

čo, čo si samostatná Slovenská 
republika nepamätá. Objektív-
ne musíme dodať, že to isté sa 
vzťahuje na prebiehajúce stíha-
nia bývalých vysokých predsta-
viteľov bezpečnosných zložiek, 
z ktorých niektoré sú už právo-
platne, odsudzujúco skončené.
   Kameňom sváru sa stávajú 
politické vyjadrenia zo všetkých 
druhov táborov. Slovné spojenia 
ako „skorumpovaní mafiáni“ sa 
na adresu policajtov objavujú už 
pravidelne. Keď sú však autori 
týchto výrokov novinárskou ob-
cou konfrontovaní s návodom 
na riešenia, nedočkajú sa rele-
vantnej odpovede. Všetkým je 
totiž zrejmé, že pavučinu množ-
stvo informácií bude možné roz-
pliesť až časom. 

   Aj keď si na to niektoré médiá 
už trúfli a ukázali na to, kto je 
(ne)vinný, my si takéto expresné 
závery nemôžeme dovoliť. Nezo-
stáva nám nič iné ako len čakať. 
Za tú dobu by však Policajnému 
zboru prospelo čokoľvek, čo by 
atmosféru upokojilo a dodalo 
garanciu, že naozaj poctiví poli-
cajti nebudú musieť cenzurovať 
svoju činnosť a že popri rozvia-
zaných rukách im nadriadení 
budú poskytovať oporu a ochra-
nu. A pred kým? To zostáva tiež 
otázkou dňa.

licajtov… Nehovoriac o fyzickej  
a psychickej vyčerpanosti tých, 
ktorí vo svojej službe pokračujú 
denno denne s obrovským nasa-
dením pri plnený veľkého počtu 
úloh, z ktorých mnohé naďalej 
súvisia s pandemickými opatre-
niami. Podstav je dlhodobým a ne-
riešeným problémom, predovšet-
kým na základných útvaroch OO 
PZ. Sú to práve policajti z týchto 
útvarov, ktorí sú v prvom kontak-
te s občanom a najčastejšie nasa-
dzovaní systémom „z opatrenia do 

opatrenia“. Za to im patrí uznanie 
a vďaka.
Návrat do ulíc
   S odchodom pápeža a stoviek za-
hraničných novinárov sa služobný 
život Policajného zboru nevráti do 
voľnejšieho režimu. Ako napove-
dali štatistiky ministerstva zdra-
votníctva zo začiatku septembra, 
krivka počtu infikovaných a hos-
pitalizovaných sa začala pomaly, 
ale isto uberať smerom na hor. Po 
niekoľkých týždňoch sme mohli 
zaznamenať nové úmrtia ťažko 

chorých pacientov. S tým priamo 
súvisí „návrat do ulíc“. 
   Podľa našich informácií sa do 
kontroly prevádzok vrátia stovky 
až tisíce policajtov, pričom v teréne 
by im mali pomáhať vojaci a za-
mestnanci regionálnych pobočiek 

Úradu verejného zdravotníctva. 
Intenzita kontrol bude zodpove-
dať aktuálnemu zafarbeniu podľa 
covid-automatu, ktorý odráža za-
očkovanosť jednotlivých regiónov. 
Čím je viac percent ich obyvateľov 
zaočkovaných, tým miernejšie sú 

opatrenia, čo sa priamo vzťahu-
je aj na výkon kontrol. Aktuálne 
informácie o tejto téme nájdete 
denne aktualizované na vládnom 
webe www.korona.gov.sk.

TÉMY  MESIACASEPTEMBER  I  2021

Aktuálne dianie v Policajnom zbore: 
Kedy nastane pokojnejšia atmosféra?

Netreba zabudnúť ani na príslušníkov Úradu pre ochranu ústavných činiteľov 
a diplomatických misií MV SR.  Foto: Vladimír Benko/MV SR

Na návštevu sv. Otca boli nasadené všetky policajné zložky. 
Foto: KR PZ KE
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Policajti poriečnej polície dohliadajú na dodržiavanie 
zákonov na vodných plochách. Foto: archív PZ

Vedúci oddelenia Peter Turiak. Foto: archív PZ

Tam kde prídu, vzbudzujú po-
zornosť. Rýchle člny vo farbách 
Policajného zboru s jeho logom, 
ale aj číslom 158 sú pre niekoho 
raritou. Slovensko predsa nemá 
vlastné more. Má však dosta-
tok vodných plôch, na ktorých 
pôsobia policajti z poriečnej po-
lície. Tá si tento rok pripomína 
70. výročie od svojho vzniku. 
Rozprávali sme sa s jej vedúcim 
pplk. JUDr. Petrom Turiakom. 

   Príslušníci poriečneho oddelenia 
odboru poriadkovej polície Pre-
zídia Policajného zboru (porieč-
ne oddelenie) sídlia v Bratislave, 
no hlavné mesto nie je pre nich 
územným obmedzením, rovnako 
ako sa nepohybujú len po Dunaji. 
Na rozmanitosti útvaru pridáva-
jú - potápačské činnosti, ochrana 
prírody pred pytliakmi, pátranie 
po nezvestných osobách, pôsobe-
nie v teréne v spolupráci s vlast-
nými psami a mnoho ďalšieho. 
   Na prvý pohľad atraktívna časť 
polície, ktorá priťahuje aj mladšie 
ročníky, medzi ktorými nechýba-
jú ani ženy, má potenciál expan-

dovať do ďalších krajských miest, 
avšak aj vtedy sa bude musieť 
popasovať so svojimi osobitnými 
problémami.

Oddelenie poriečnej polície osla-
vuje tento rok 70. výročie vzni-
ku. Keď sa pozrieme na všetky 
Vaše súčasné činnosti, tak pred-
pokladáme, že prešlo značným 
vývinom. Máte informácie, aké 
boli začiatky pôsobenia polície 
na vodných plochách na území 
Slovenska?
   Nedávno po stretnutí s pracov-
níkom Ústavu pamäti národa 
Slovenskej republiky, ktorého 
predmetom boli aj doplňujúce 
informácie o činnosti poriečne-
ho oddelenia v minulosti, som 
dostal okrem iného aj zaujímavú 
informáciu, že plavbe na Dunaji 
resp. jej bezpečnosti sa zača-
la venovať dňa 27. augusta 1922 
„skupina strážnych hliadok“ pod 
Policajným riaditeľstvom v Brati-
slave, ktoré boli popri normálnych 
strážnych službách povedľa vody 
a na mostoch k dispozícii ku zá-
chranným prácam lodí a osôb na 
Dunaji. Dôvodom ich vzniku bol 
zvýšený nápad utopených osôb 

a havárií lodí. Bola to pre mňa 
nová informácia a možno pove-
dať, že išlo o akéhosi predchodcu 
dnešného poriečneho oddelenia. 
   V období pred, počas a po 2. 
svetovej vojne bolo úlohou kon-
trolovať, doprevádzať a chrániť 
plavidlá počas plavby na našom 
území. Poriečny oddiel Verejnej 
bezpečnosti na Dunaji bol zria-
dený dňom 10. apríla 1951 podľa 
výnosu Ministerstva národnej 
bezpečnosti č. VB-204 32/2001 zo 
dňa 2. apríla 1951. 
   1. poriečny oddiel VB Bratislava 
bol zriadený so systemizovaným 
stavom 1 + 8 príslušníkov VB, a to 
pre úsek Dunaja od rkm. 1850 po 
rkm. 1880 so sídlom v Bratislav-
skom prístave. Poriečny oddiel VB 
v Bratislave bol vybavený loďami: 
B-22, B-23, B-32, B-33, B-36. Výzbroj 
príslušníkov VB bol samopal a 1 
ľahký guľomet s príslušným poč-
tom nábojov. Výkon služby začal 
dňom 15. apríla 1951. Základnou 
úlohou bola ochrana štátnej hra-
nice a rieky Dunaj ako hraničnej 
rieky.

Akým vývojom si činnosť po-
riečnej polície prešla za posled-
ných 20 rokov, teda v 21. storočí?
   Z môjho pohľadu môžem hod-
notiť činnosť poriečnej polície za 
posledných 12 rokov, nakoľko na 
poriečnom oddelení som zarade-
ný od 01. 01. 2010, čo je zároveň 
aj dátum zaradenia poriečneho 
oddelenia pod odbor poriadkovej 
polície Prezídia Policajného zboru, 
do 31. 12. 2009 poriečne oddelenie 
bolo súčasťou Krajského riaditeľ-
stva Policajného zboru v Bratisla-
ve. 
   Zaradením pod Prezídium Poli-
cajného zboru získalo toto odde-
lenie celoslovenskú pôsobnosť, čo 
umožňuje jeho väčšiu akcieschop-
nosť v rámci celého územia Slo-
venskej republiky. Poriečne od-
delenie začalo vo zvýšenej miere 
pôsobiť na úseku potápačskej čin-
nosti (viac potápačských výcvikov 
a akcií), zvýšila sa spolupráca s Do-
pravným úradom - divízia vnút-
rozemskej plavby v Slovenskej re-
publike, s rybárskou strážou SRZ 
(zvýšenie počtov odhaľovania en-
vironmentálnej trestnej činnos-
ti), so Štátnou ochranou prírody  
a Ochranou dravcov v SR a obno-

vili sa aj spoločné zmiešané hliad-
ky s policajtmi Rakúskej a Maďar-
skej republiky na rieke Dunaj. 
   Bola zavedená služobná ky-
nológia na poriečnom oddelení  
a v súčasnosti sa využíva v znač-
nej miere v rámci výkonu služby  
a pátracích akciách.

Akým činnostiam sa v rámci 
oddelenia venujete? Na ktorých 
vodných plochách pôsobíte?
   Činnosť poriečneho oddelenia je 
upravená nariadením preziden-
ta Policajného zboru č. 12/2011 o 
činnosti poriečneho oddelenia 
odboru poriadkovej polície Prezí-
dia Policajného zboru v znení na-
riadením prezidenta Policajného 
zboru č. 12/2012.
   Podľa citovaného nariadenia po-
riečne oddelenie plní úlohy najmä 
na úseku potápačskej činnosti, 
ochrany verejného poriadku, boja 
proti trestnej činnosti, zabezpe-
čovania bezpečnosti a plynulosti 
cestnej premávky, odhaľovania, 
oznamovania a prejednávania 
priestupkov, trestného konania, 
kontroly v rámci pohraničného 
územia a kontroly vnútorných 
hraníc pri ich dočasnom obnove-
ní.

Na oddelení pôsobia aj ženy - 
policajtky, ktoré sa venujú aj 
potápačskej činnosti. Myslíte si, 
že ich prítomnosť na oddelení 
môže otvoriť dvere ďalším že-
nám do polície? Ide aj o búranie 
akéhosi mýtu, že polícia nie je 
pre ženy?
   Z môjho pohľadu je prítomnosť 
žien – policajtiek v Policajnom 
zbore nevyhnutná, častokrát sú 
vo viacerých činnostiach šikov-
nejšie a zručnejšie ako policajti  
a býva tomu tak aj pri potápačskej 
činnosti. Čo sa týka dvoch žien 
zaradených na poriečnom odde-
lení, tieto sa rýchlo zapracovali do 
kolektívu policajtov a zaujímajú 
sa o všetky realizované činnosti 
poriečneho oddelenia, čím sa ne-
ustále posúvajú vpred.

Na akých podujatiach ste ako 
oddelenie počas posledných ro-
kov participovali?

   V rámci medzinárodnej policaj-
nej spolupráce sme aktívne par-
ticipovali na projekte DARIF (Da-
nube River Fórum), ktorý neskôr 
prerástol do organizácie pod ve-
dením Maďarskej polície. Jednalo 
sa o praktickú realizáciu kontrol 
v rámci všetkých štátov, cez ktoré 
preteká rieka Dunaj a vo vopred 
dohodnutých termínoch prebie-
hala súbežne vo všetkých štátoch 
kontrola lodnej dopravy, pričom 
centrum zhromažďovania týchto 
informácií bol maďarský Moháč. 
Počas niekoľkých rokov prišlo k 
odhaleniu viacerých trestných 

činov a zadržaniu viacerých osôb 
a tovaru. Aktívne participovali aj 
Europol, Aquapol, Eubam, Inter-
pol.
   Ďalším podujatím celoeurópske-
ho významu bol SK Press 2016, 
kde poriečne oddelenie zabezpe-
čilo plavbu loďou predsedov a čle-
nov vlád 27 členských štátov EÚ 
na rieke Dunaj.
  Ďalším podujatím, na ktorom 
poriečne oddelenie pravidelne 
participuje je Globsec, ktorý je or-
ganizovaný každý rok v Bratislave.
  Významným podujatím, na kto-
rom sa poriečne oddelenie zúčast-
nilo bolo podujatie Dni NATO v 
českej Ostrave v roku 2017.

Aké vlastnosti by mal mať poli-
cajt alebo policajtka, ktorý by sa 
k vám chceli pripojiť?
   Policajt resp. policajtka, ktorý 
chce pôsobiť na poriečnom odde-

lení musí mať v prvom rade aktív-
ny záujem vykonávať rôznorodé 
činnosti, najmä potápanie. Vzhľa-
dom na prísne zdravotné kritériá 
musí byť zdravý na 100%. Mal by 
mať dobré povahové vlastnosti, 
vyzretá osobnosť a tímový hráč.

Akým problémom v súčasnos-
ti čelíte? Nie je tajomstvom, že 
napríklad na stav vášho sídla  
v prístave poukázal verejne aj 
minister vnútra Roman Miku-
lec...
   Som veľmi rád, že minister vnút-
ra Slovenskej republiky p. Miku-

lec nás poctil svojou návštevou  
a aktívne sa zaujímal o problémy 
a veci, ktoré trápia poriečne od-
delenie pri každodennom výko-
ne služby a realizácii potápačskej 
činnosti poriečneho oddelenia.  
K problémom, ktoré trápia nielen 
poriečne oddelenie, patrí značná 
zastaranosť budovy (sídla porieč-
neho oddelenia), kde sa okrem 
menších úprav za posledných 12 
rokov vôbec neinvestovalo. Ďal-
ším pálčivým problémom je za-
staranosť člnovej techniky, kde 
prišlo k jej remotorizácii a vonkaj-
šej úprave, čo však nerieši dlhodo-
bý problém s potrebou aspoň jed-
ného plavidla, ktoré by umožnilo 
jeho celoročnú prevádzku. Prob-
lémov je dostatok, dôležité je ich 
teda začať postupne riešiť a posú-
vať tak kvalitu výkonu služby po-
riečneho oddelenia dopredu.
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Oddelenie poriečnej polície oslavuje 70 rokov: 
Pomáhať a chrániť nielen na vodných plochách

Príslušníci oddelenia sa startali aj o bezpečnosť lídrov štátov EÚ pred štyrmi rokmi.  
Foto: archív PZ



Už roky sa hovorí o možnom 
presťahovaní útvaru, čo má mať 
súvis s plánovanou výstavbou 
súkromného developera v danej 
lokalite. Máte o tom nové infor-
mácie?
   Od prvého dňa, kedy som prišiel 
na poriečne oddelenie sú v pravi-
delných intervaloch podsúvané 
informácie o možnom odpredaji 
objektu, avšak nič oficiálne ku 
dnešnému dňu neprišlo.

Pri príležitosti vášho výročia 
ste pozvali na Slovensko delegá-
ciu kolegov z Českej republiky.  
V Prahe ste boli aj vy, v minulos-
ti. Môžete priblížiť ich pôsobenie 
na českých vodných plochách, 
prípadne aj technickú vybave-
nosť?
V minulom týždni (začiatok 
septembra - pozn. redakcia) nás 
navštívili kolegovia z poříčního 
oddílu Krajského ředitelství Poli-
cie České republiky v Prahe, kde 
sme boli my na osobnej návšteve 

v roku 2017. V Českej republike 
pôsobia celkovo 4 poriečne odde-
lenia, nie všetci policajti zaradení 
na týchto útvaroch sú zároveň 
potápačmi. Konkrétne policajti 
poriečneho oddelenia v Prahe 
vykonávajú svoju činnosť v rámci 
tohto krajského riaditeľstva. Sídlia 
v objekte, ktorí síce nie je v majet-
ku Ministerstva vnitra ČR, ale po-
riečne oddelenie je v dlhodobom 
prenájme v priestoroch, ktoré sú 
nové a na vysokej úrovni. 
   Člnovú techniku majú tiež star-
šieho dátumu výroby, ale jedno 
plavidlo je po generálnej prerábke 
a momentálne je v takom vyba-
vení a stave, že plne vyhovuje sú-
časným požiadavkám policajnej 
praxe. Kolegovia avizovali, že tento 
rok prišlo aj k masívnej obmene 
vozového parku.

Činnosť poriečnej polície si pre-
šla za desaťročia značným vývo-
jom. Aká ja podľa vás budúcnosť 
tohto druhu polície na Sloven-
sku?

   Každý rok, tak ako aj v tomto 
roku 2021 sme svedkami živel-
ných pohrôm, ktoré sa stávajú 
pravidelnými na ktorejkoľvek 
časti územia Slovenskej republiky. 
Táto skutočnosť si vyžaduje, aby 
zo strany zložiek integrovaného 
záchranného systému Sloven-
skej republiky bola možná rýchla 
akcieschopnosť s možnosťou za-
siahnuť kdekoľvek je to potreba. 
Poriečne oddelenie aj v minulosti 
aktívne participovalo na rieše-
ní záplav resp. zvýšenej hladiny 

vodných tokov. Je potrebné, aby 
poriečne oddelenie disponova-
lo minimálne ďalšími dvoma 
detašovanými pracoviskami s 
ich umiestnením na strednom  

a východnom Slovensku a prís-
lušným personálnym obsadením  
a technickým vybavením. Záro-
veň je potrebné uviesť, že krimi-
nalite na úseku vnútrozemskej 
plavby je potrebné venovať väčšiu 
pozornosť.

Ako vedúci oddelenia ste dlho-
ročný člen Odborového zväzu 
polície v Slovenskej republike. 
Ako vnímate pôsobenie odbo-
rov?
   Ako vedúci poriečneho oddele-

nia som dlhoročným členom OZP 
v SR, konkrétne som členom zák-
ladnej organizácie č. 8/64 pri Pre-
zídiu Policajného zboru a vďaka 
mojej odborovej činnosti som pri-

tiahol do našej ZO aj ďalších kole-
gov z poriečneho oddelenia. Ako 
člen výboru tejto ZO sa pravidel-
ne zúčastňujem na rokovaniach  
v rámci našej ZO a všetky aktuál-
ne veci týkajúce sa činnosti OZP 
v SR a Policajného zboru bez-
prostredne prenášam na našich 
členov vrátane našich nečlenov. 
   OZP v SR je stabilným a nevy-
hnutným subjektom pri ochra-
ne práv a oprávnených záujmov 
všetkých príslušníkov PZ. Je 
aktívnym subjektom v rôznych 

oblastiach policajnej praxe vrá-
tane legislatívy, interných aktov 
riadenia a mnohých ďalších. Byť 
členom OZP v SR je pre mňa zá-
väzkom a cťou.

V augustovom čísle POLÍCIE 
sme otvorili háklivú tému po-
vinného očkovania pre prísluš-
níčky a príslušníkov Policajné-
ho zboru, o ktorej počas letného 
obdobia hovorili niektorí vládni 
predstavitelia. Oslovili sme aj 
niekoľko policajtov, ktorí sa po-
delili o svoje názory. Keďže boli 
z oboch táborov vyvážené, roz-
hodli sme sa ponúknuť priestor 
členom Odborového zväzu polí-
cie v Slovenskej republike.

   V uzavretej skupine na Facebo-
oku sme sa rozhodli zaradiť anke-
tu o citlivej téme, akou je očkova-
nie. Ide o skupinu, kde sa verejnosť 
a nikto mimo odborárov nedosta-
ne. Keďže stále platí „Len spoločne 
sme silní“ vznikol tak priestor na 
vytvorenie štatistických - reálnych 

podkladov, ktoré by sa mohli stať 
súčasťou vyjednávacej stratégie 
pri prípadných rozhovoroch o za-
vedení povinného očkovania.

   Na otázku „Dali by ste sa zaočko-
vať, ak by očkovanie bolo pre prís-
lušníkov PZ povinné?“ Odpoveda-
lo „áno“ 35% hlasujúcich. Zvyšná 
väčšina bola priradená negatívne-
mu postoju.

   Ako niektorí hlasujúci poukázali, 
riešenie či dať alebo nedať sa za-
očkovať by v prípadne nariadenej 
povinnosti nemalo ani existovať. 
Príkaz je príkaz. No práve nasto-
lenie konkrétnych názorov a čísel 
môže viesť k prehodnoteniu za-
mýšľaného.

   To, či sa povinné očkovanie nie-

ktorých zamestnaní stane reali-
tou, nebolo v čase uzávierky tohto 
čísla POLÍCIE známe. Tak, ako sa 
tieto informácie odrazu objavili na 
konci augusta, tak aj rýchlo odišli. 
Na pretras sa dostali iné témy,  
z ktorých niektoré spomíname aj 
na týchto stránkach.

   V tejto súvislosti vám pripomí-
name stanovisko OZP v SR: „Od-
borový zväz polície v Slovenskej 
republike (OZP v SR) pozorne 
sleduje situáciu v spojitosti s úva-
hami súvisiacimi s témou  povin-
ného očkovania proti ochoreniu 
COVID-19 a uvedomujeme si citli-
vosť tejto celospoločenskej témy. 
Vo všeobecnosti zastávame názor, 
že toto očkovanie by malo byť dob-
rovoľné. 

   Diskusia na tému zavedenia prí-
padného povinného zaočkovania, 
tak pre všetkých, ako aj len pre 
vybrané skupiny,  prináša veľkú 
rôznorodosť názorov aj medzi 
našimi členmi. Preto je OZP v SR 
presvedčený, že je  potrebné k tejto 
téme viesť širokú konštruktívnu, 
racionálnu, pragmatickú diskusiu  
s kompetentnými zamestnanca-
mi služobného úradu, ako aj vlast-
nými odborníkmi z odboru zdra-
votníctva, či samotnými lekármi. 

   OZP v SR bude určite k tejto téme 
viesť takúto diskusiu aj naprieč 
svojimi štruktúrami. Sme si vedo-
mí, že pri tejto citlivej téme, ktorá 
polarizuje celú spoločnosť (bez 
ohľadu na zamestnanie), budú tie-
to diskusie veľmi náročné. K téme 
povinného očkovania kritickej in-

fraštruktúry však budeme môcť 
zaujať relevantné  stanovisko až 
keď bude jasné, či  bude takáto 
povinnosť očkovania príslušní-
kov PZ zavedená, aké budú ďalšie 
možnosti, podmienky vyplývajúce 
z takejto prípadnej povinnosti, aké 
závery vyplynú z rokovaní, disku-
sií a to či už vnútroodborových, 
odborných alebo  so služobným 
úradom.“
   Pripomíname, že minister 
vnútra Roman Mikulec sa v mi-
nulosti na svojom Facebooku 
vyjadril, že "každý sa bude môcť 
slobodne rozhodnúť" v odpove-
di na otázku občana, či sa budú 
musieť policajti nechať povinne 
očkovať.

   OZP v SR bude celú situáciu na-
ďalej monitorovať.

Výsledky ankety na Facebooku: Dali by ste sa 
povinne zaočkovať?

VAŠE NÁMETY A TIPY NA REPORTÁŽE POSIELAJTE NA

novinypolicia@gmail.com
POCHVÁĽTE SA ÚSPECHOM  I  PREZENTUJTE SVOJU PRÁCU
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Potápanie patrilo k činnostiam oddelenia aj v 80. rokoch. Foto: archív PZ

Historická fotografia poriečnej polície zo 60. rokov 
minulého storočia. Foto: archív PZ



Upravené texty dvoch sloven-
ských pesničiek nám môžu na-
povedať, že dezinformácie sú 
veľkým problémom nielen našej 
spoločnosti, ale aj Policajného 
zboru. V tomto čísle sa v nejed-
nom článku dotýkame témy ne-
pravdivých správ. Nejde o našu 
posadnutosť cudzojazyčne znejú-
cim slovom „hoaxy“, ani o snahu 
zapáčiť sa vláde SR, ktorá si do 
programového vyhlásenia dala 
za úlohu zvládnuť boj proti de-
zinformáciám. Ide o snahu, ktorej 
sa PZ venuje už od roku 2018. Ak 
nie dnes, v dobe, kedy nepravdivé 
informácie týkajúce sa pandémie 
dosiahli neznesiteľnú úroveň, tak 
kedy inokedy by bol vhodnejší 
čas, aby sa tomuto fenoménu 
postavil aj Odborový zväz polície 
v Slovenskej republike? Pre kon-
krétne príklady by sme nemuseli 
chodiť ďaleko. Téme nepravdi-
vých informácií sme sa venovali 
na stránkach POLÍCIE či na face-

bookovom profile OZP v SR.
Dezinformácie sú staré ako ľud-
stvo samo. Či už mali podobu 
susedských klebiet prenáša-
ných ústne, mali vždy spoločný 
cieľ – niekomu uškodiť, rozvrátiť 
spoločnosť a priniesť chaos. Je 
smutné, keď sa strojcami dezin-
formácií stávajú aj niektorí prí-
slušníci PZ. A najsmutnejšie na 
tom je, že keď takéto správy cie-
lene vytvárajú s vedomím, že ide 
o lož. Veľmi dobre vedia, čo svojim 
konaním spôsobia. Samozrejme, 
dochádza k mnohým prípadom, 
keď niekto zverejní niečo v dobrej 
viere, lebo obsahu dezinformácie 
uveril a chce naň upozorniť svo-
jich priateľov… Nanešťastie ta-
kýchto prípadov akoby ubúdalo. 
Do popredia sa dostávajú majstri 
manipulátori, ktorým zlé nálady 
v spoločnosti vyhovujú.
Boj proti dezinformáciám nie je 
pre najmä západný svet ničím 
novým. Konečne sa s touto té-

mou začína diať niečo aj u nás. 
Je to beh na dlhé trate. Hľadanie 
správneho mechanizmu a ná-
strojov nie je zdĺhavé pre byrok-
raciu či nevôľu kompetentných. 
Časová náročnosť ide ruka v ruke 
s identifikovaním správneho a 
účinného nástroja ako na bludy 
reagovať.
Bludy sú totiž najlepšie „predáva-
ným“ produktom. Na porovnanie 
si predstavte, že na Facebooku 
máte stránku svojej firmy, ktorá 
predáva kvalitný produkt. Začí-
nate od piky. Na to, aby ste oslo-
vili viacero užívateľov, zákazníkov, 
vás Facebook núti platiť reklamu, 
aby sa vaša nová stránka zo-
brazovala väčšiemu počtu ľudí. 
Meliete z posledného, vymýšľate 
stratégie, snažíte sa ako čestný 
podnikateľ. Oproti tomu príde ab-
solvent tzv. vysokej školy života, z 
brucha si vymyslí status typu „ko-
ronavírus je chrípka, nemocnice 
klamú o počte mŕtvych, povedala 

mi to sesternicina susedka“, a hľa 
– do pár minút získa tisíce lajkov 
a zdieľaní od podobne zmýšľajú-
cich ľudí. Áno, on nepredáva pro-
dukt, negeneruje zisk, no „predá-
va“, nepravdivé a manipulatívne 
myšlienky, ktoré rozdeľujú túto 
spoločnosť a spôsobujú rad prob-

lémov – jedným z nich je aj to, 
ako sa niektorí občania správajú 

k policajtom v priamom výkone 
služby. 
Účinný boj proti hoaxom je preto 
veľmi dôležitý. Keď sa raz napíše 
nepravdivá správa, je takmer ne-
možné stiahnuť ju z obehu. A ak 
sa to aj podarí, v hlavách čitate-
ľov bude žiť ďalej svojim životom. 

Preto dvojnásobne platí: Čo bolí 
to prebolí, ale dezinformácie nie.

Komentár: Čo bolí to prebolí,  
ale dezinformácie nie

strana 6

SEPTEMBER  I  2021ODBORY V REGIÓNOCH

Názov ZO: Odborový zväz pracov-
níkov Horskej záchrannej služby 
(skratka OZP HZS)

Vznik ZO: 2004

Aktuálny počet členov: 144 

Predseda: kpt. Ing. Milan Lizuch

V čom vidíte zmysel fungovania 
odborov:  Hlavným cieľom je pre-
sadzovať oprávnené požiadavky 
svojich členov pri zlepšovaní ich 
pracovných, životných, sociál-
nych, zdravotných a kultúrnych 
podmienok práce. Vstupom do 
Odborového zväzu Polície v Slo-
venskej republike v roku 2007 sa 
nám tieto ciele darí napĺňať oveľa 
viac. Členstvo v OZP v SR zmenilo 
– a to je to najhlavnejšie – našu po-
zíciu hlavne pri kolektívnom vy-
jednávaní. Sledovanie legislatívy, 
rôznych termínov, administratíva 
– to všetko je cez policajné odbory 
jednoduchšie, lebo ich aparát je 
nám v tomto smere veľmi nápo-
mocný.

Aký je prínos Vašej ZO pre odbo-
ry: V roku 2007 sme sa rozhodli 
stať sa členmi Odborového zvä-
zu Polície v Slovenskej republike. 
Snažili sme sa presvedčiť vtedaj-
šie vedenie policajných odborov, 
že im nebudeme na príťaž a tiež 
v nás nájdu dobrého partnera. 
Myslím si, že túto spoluprácu  
a partnerstvo sa podarilo vytvoriť 
v krátkej dobe a to nielen na úrov-

ni vedení jednotlivých zväzov, ale 
aj v samotnej členskej základ-
ni. Naši príslušníci radi privítajú  
a pomôžu policajným odborárom 
v horách. Mnohí sa už o tom pre-
svedčili na vlastnej koži.

Kontakt: 
Odborový zväz pracovníkov Hor-
skej záchrannej služby, Horný 
Smokovec č. 52, 062 01
Vysoké Tatry

Príslušníci Horskej záchrannej 
služby (HZS) sú najlepším dôka-
zom tvrdenia, že v rámci Odbo-
rového zväzu polície v Slovenskej 
republike nepôsobia len policaj-
ti, ale aj horskí záchranári, štátni 
zamestnanci či zamestnanci vo 
verejnom záujme. Letná sezóna 
sa pre našich kolegov z veľhôr 
skončila, čo automaticky zna-
mená preladenie na zimný re-
žim, kde záchranné akcie bývajú 
omnoho náročnejšie.

Keď sme o HZS informovali  
v rozsiahlom článku pred takmer 

desiatimi rokmi, negatívami sme 
nešetrili. Slabá technologická 
vybavenosť a podstav príslušní-
kov sa stal krédom aj tejto zložky 
Ministerstva vnútra Slovenskej 
republiky. Najviac informácií 
nám vtedy poskytol kpt. RNDr. 
Ivan Račko, jeden z hlavných ot-
cov myšlienky priviesť horských 
záchranárov do odborov. Bohu-
žiaľ, tento rok náš svet nečakane 
opustil… Iste by bol rád, že sa si-
tuácia za posledné roky zlepšila  
a priblížila sa jeho víziám.
   „Rozhodne sa od vtedy naše 
počty záchranárov rozšírili a tiež 
sa zlepšilo materiálne vybavenie. 
Tak sa môžeme teraz asi sťažo-
vať len na to, že nákupy sa nero-
bia pravidelne a priebežne, ale na 
rýchlo v decembri,“ povedal nám 
otvorene šéf odborov spod Tatier 
kpt. Ing. Milan Lizuch, ktorý jed-
ným dychom pridal jeden veľký, 
pozitívny príklad. Rezort vnútra 
im odovzdal do užívania novú, 
trojpodlažnú novostavbu - Dom 
HZS Nízke Tatry - juh, v centre 
obce Bystrá.
   „Naši horskí záchranári sú denne 
vystavovaní množstvu náročných 
situácií. Pri zásahoch a záchra-
ne ľudských životov nasadzujú  
v ťažkých nedostupných teré-
noch svoje životy, preto sme po-
vinní im vytvoriť vhodné a kva-
litné podmienky pre ich prácu,“ 
uviedol minister vnútra Roman 
Mikulec.

Lastovička

   Podľa záchranárov ide o dobrý 
krok, keďže väčšinu záchranár-
skych staníc mali doposiaľ hlavne 
v prenájme. Priestory boli z dlho-
dobého hľadiska nevyhovujúce, či 
už z pohľadu kvalitného zázemia, 
či samotných priestorov v rámci 
modernizácie vozového parku, 
techniky, ako aj uskladnenia zá-
chranárskeho a zdravotníckeho 

materiálu.
   „Nová budova v Bystrej na juž-
nej strane Nízkych Tatier je las-
tovička, ktorá nás veľmi teší.  
V novej budove naši nízkotatran-
skí kolegovia nájdu vhodné a kva-
litné podmienky pre svoju prácu. 
Sú tam priestory na uskladnenie 
zdravotníckeho a záchranárske-
ho materiálu, techniky, šatne, izby 

Základné organizácie OZP v SR (6.) 

Keby bolo niečo čo sa ti dá zniesť. Okrem neba nado mnou a internetovej gramotnosti

Na stránkach POLÍCIE vám predstavujeme základné organizácie Odborového zväzu 
polície v Slovenskej republike v rámci pravidelnej rubriky.



pre členov HZS aj pohotovostné 
izby pre dobrovoľných záchraná-
rov HZS, priestory pre kancelárie 
a školiaca miestnosť. Súčasťou 
objektu sú koterce pre služobné 
psy horských záchranárov. Veľ-
kým prínosom je cvičná horole-
zecká stena, ktorá sa nachádza  
v interiéri budovy,“ vymenoval 
nám Milan Lizuch.
   V súčasnej dobe sú vo výstavbe 
záchranné stanice v Demänov-
skej doline na severnej strane Níz-
kych Tatier a tiež stanica v Žiar-
skej doline v Západných Tatrách.

Plány do budúcna
   Rozvoj modernej techniky je 
existenčným problémom hor-
ských záchranárov, keďže sa spo-
medzi všetkých „vnútrackych“ 
zložiek pohybujú najčastejšie  
v najnáročnejšom a najnebezpeč-
nejšom prostredí. Jediné pošmyk-
nutie sa môže skončiť katastrofou 
nielen pre záchranárov, ale aj za-
chraňovaných.
   „Jednoznačne nám chýba vlast-
ný vrtuľník. Spolupracujeme –  
a myslím si, že veľmi dobre –  
s Leteckým útvarom Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky. Naša 
spolupráca si vyžaduje pravidelný 
tréning, aby bola záchranná akcia 
zvládnutá spoľahlivo a bezpečne, 
bez ohrozenia životov a zdravia 
nielen záchranárov a pilotov, ale 

aj zachraňovaných osôb,“ uviedol 
Lizuch.
   Pri plánovaní takýchto špecific-
kých výcvikov sa horskí záchraná-
ri potýkajú s problémom, ktorý by 
tu laik možno ani nečakal. Ochra-
nári našim kolegom odmietajú 
organizáciu výcviku v horskom 
teréne. Výcvik s vrtuľníkom majú 
podľa nich realizovať v Národných 
parkoch mimo obdobia od 1.1. do 
15.8. a v TANAPe ešte aj od 1.11. do 
15.12. Podobne je to aj s horolezec-
kým a skialpinistickým výcvikom 
záchranárov, ktoré majú podobné 
obmedzenia. Pritom skialpinisti 
môžu vykonávať svoju činnosť 
podľa Návštevného poriadku TA-
NAPu od 21. decembra do 15. apríla 
a horolezci môžu vykonávať svoje 
túry takmer celý rok. 
   „Bez pravidelného tréningu do-
chádza k reálnemu ohrozeniu 
výkonu našej záchrannej čin-
nosti, pričom vzťah záchranárov  
k prírode bol vždy kladný a zdá sa 
mi, že si ju vážime viac ako mnohí 
ochranári. Toto prostredie sa nedá 
nasimulovať kvôli svojim špeci-
fikám – terén, nadmorská výška  
a poveternostné podmienky  
a preto je potrebné výcvik robiť 
priamo v horskom teréne,“ pove-
dal Lizuch.
   Zhodneme sa asi všetci, že naj-
lepšie by sa záchranárom tréno-
valo tam, kde sa takmer non-stop 

pohybujú, ako sa „len“ zlaňovať 
v rámci letiska v Bratislave, či na 
zjazdovkách, kde sú podmienky 
takmer ideálne.

Zima predo dvermi
   Aj keď sa takmer pri každej téme 
vrátime k téme pandémie, leto 
bolo podľa Milana Lizucha porov-
nateľné, čo sa týka počtu zásahov, 
s predošlými rokmi. V kontraste 
bola minuloročná zima, kedy si 

Slovensko prešlo najtvrdšou ver-
ziou lockdownu. Keďže v súčas-
nosti sa riadime covid-semafo-
rom, ktorý je pre každý okres iný  
a najzaočkovanejším miestam 
tak poskytuje najviac flexibility, 
hluchá zima sa už neočakáva.
   V tejto súvislosti je tu pár rád na 
záver od toho najpovolanejšieho. 
„Vyhnúť sa núdzovej – kritickej 
situácii a to správnym napláno-
vaním túry, pri ktorom zvážime 

vlastné sily a schopnosti na pred-
pokladanú túru, svoju výstroj  
a tiež aktuálnu meteorologickú 
situáciu. A hlavne sa nepreceňo-
vať!,“ uzavrel Lizuch.

Riaditeľka kúpeľno-rehabilitač-
ného ústavu v Bystrej Jana Ko-
hútová nás priloženým textom 
informovala o úspechu svojich 
kolegýň, ktoré by svojou kon-
díciou mohli ísť príkladom aj 
mužskému pokoleniu.

   Stretli ste sa s nimi určite mno-
hí pri Vašich pobytoch u nás v 
Kúpeľno-rehabilitačnom ústave 
MV SR Bystrá v Liptovskom Jáne. 
Píšem o našich kolegyniach Mgr. 
Zuzane Bestvinovej, erudova-
nej a šikovnej fyzioterapeutke   
a Martine Perašínovej, ochotnej  
a usmievavej recepčnej. Práve tie-
to dve, športovkyne telom aj du-
šou, sa rozhodli preveriť si svoje 
limity na tohtoročnom Spartan 
Race podujatí na Malinom Brde 
dňa 29. 8. 2021. 

   Viete, že Spartan vznikol v drs-
ných, zelených horách Vermon-
tu? Na jeho začiatku stál Joe de 
Sena, adventure pretekár sveto-
vej triedy. Spartan – to je nasta-
venie mysle. Odvážni. Húževnatí. 
Vášniví. Spartania nie sú slaboši. 
Spartania prekonávajú prekážky. 
A áno, Spartania robia angličáky.
   Dievčatá nás reprezentovali na 
preteku Spartan Sprint, teda 20 
+ prekážok na 5 km dlhej tra-
ti. Okrem iného museli zdolať 
bahno, studenú vodu, steny, laná, 
beh so záťažou. Bol to ich prvý 
Spartan Race pretek, ale už vedia, 
že určite nie posledný. Dievčatá, 
ďakujeme za skvelú reprezentá-
ciu!
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KRÚ MV SR Bystrá má svoje Sparťanky

Horská záchranná služba
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VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
Čiastka 44
Rozkaz prezidenta o policajnej akcii „Beta – 
cestná preprava“

Čiastka 45
Rozkaz prezidenta Policajného zboru 
o spoločnom pracovnom tíme Policajné-
ho zboru vyslanom na územie Talianskej 
republiky. 

Čiastka 46
Rozkaz prezidenta Policajného zboru 
o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej 
jednotky Policajného zboru vyslanom na 
územie Albánskej republiky

Čiastka 47
Rozkaz prezidenta Policajného zboru, kto-
rým sa mení rozkaz prezidenta Policajné-
ho zboru č. 39/2021 o komisii na vykonanie 

skúšky odbornej spôsobilosti príslušníkov 
obecnej polície v Bratislave

Čiastka 48
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 49
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o po-
licajnej akcii „PANDORA VI“

Čiastka 50
Rozkaz prezidenta Policajného zboru 
o previerkach zo streleckej prípravy prís-
lušníkov Policajného zboru zaradených do 

I. výcvikovej skupiny

Čiastka 51
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o streleckej príprave a previerkových streľ-
bách príslušníkov Policajného zboru zara-
dených do II. výcvikovej skupiny

Čiastka 52
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o po-
licajnej akcii „Gama“

Čiastka 53
Nariadenie Prezídia Policajného zboru, 
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Pre-
zídia Policajného zboru č. 84/2019 o orga-
nizačnom poriadku Prezídia Policajného 
zboru v znení nariadenia Prezídia Policaj-
ného zboru č. 23/2021

Čiastka 54
Rozkaz prezidenta Policajného zboru 
o zabezpečení cyklistických pretekov Oko-
lo Slovenska

Čiastka 55
Rozkaz prezidenta Policajného zboru 
o pracovnej skupine

Čiastka 56
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej 
jednotky Policajného zboru vyslanom na 
územie republiky Severného Macedónska

Čiastka 57
Rozkaz prezidenta Policajného zboru 
o spoločnom pracovnom tíme zahraničnej 
jednotky Policajného zboru vyslanom na 
územie Albánskej republiky

Vydáva Odborový zväz polície v Slovenskej republike ako mesačník. I Zodpovedný zástupca vydavateľa: pplk. Mgr. Marián Mikula 
Kontakt na redakciu: novinypolicia@gmail.com I Adresa redakcie pre poštový styk: MV SR Pribinova č. 2, 812 72 Bratislava. Pre 
osobný kontakt: budova P PZ Račianska 45, Bratislava, vchod zo Sibírskej ul., prízemie, I Telefón: 09610/51956. Fax: 09610/59096.  
e–mail: ozpvsr@minv.sk, marian.mikula2@minv.sk I www.ozpsr.sk I Uzávierka nasledujúceho vydania: 20. septembra 2021 
Toto číslo bolo vytlačené v 40. a expedované v 41. týždni. I Uzávierka textov aktuálneho vydania: 20. októbra  2021. I Doručené príspevky 
redakcia nevracia. I Tlač: Petit Press, a.s., Lazaretská 12, 811 08 Bratislava. I Náklad: 10 500 kusov I Nepredajné

Polícia Slovenskej republiky 443 077  I  Polícia SR – Bratislavský kraj 76 100  I  Polícia SR – Trnavský kraj 30 366  I  Polícia SR Nitriansky kraj  
41 120  I  Polícia SR – Trenčiansky kraj 22 452  I  Polícia SR – Žilinský kraj 30 416  I  Polícia SR – Banskobystrický kraj 35 045  I  Polícia SR – 
Prešovský kraj 34 196  I  Polícia SR – Košický kraj 47 049  I  Hoaxy a podvody – Polícia SR 113 968 

08  I  2021

NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR

Pápež František na Slovensku
POLÍCIA NA SOCIÁLNYCH SIEŤACH  SEPTEMBER I  2021 1 101 803

KR PZ BB, MV SR

Policia slovakia 228 014


