
 Nezávislý odborový zväz Polí-
cie Českej republiky (NOS PČR) 
patrí medzi  dlhoročných hlav-
ných zahraničných partnerov 
Odborového zväzu polície v Slo-
venskej republike. Každoročne 
dochádza medzi oboma zväz-
mi k recipročným stretnutiam  
a viacerým rokovaniam. 
 Od roku 2020 boli osobné 
stretnutia z dôvodu pande-
mických opatrení na dva roky 
prerušené. Tento rok dochádza  
k obnoveniu osobných kontak-
tov na pôvodnú predpandemic-
kú úroveň. Dôkazom toho je aj 
spoločné rokovanie Predsed-
níctva NOS PČR so zástupcami 
vedenia OZP v SR ako aj Odbo-
rovým zväzom Zboru väzenskej  
a justičnej stráže (OZ ZVJS), ktoré 
sa konalo v dňoch 11.10. 2022 až 
13.10. 2022 v rekreačnom zaria-
dení v obci Radešín na Vysočine  

v Českej republike. Delegáciu 
OZP v SR na tomto stretnutí za-
stupoval predseda Pavol Parač-
ka a podpredseda Roman Laco. 
Nakoľko NOS PČR zastupuje aj 
pracovníkov Zboru väzenskej  
a justičnej stráže, rokovania sa 
za slovenskú stranu zúčastnil aj 
predseda OZ ZVJS Ivan Caban. 
Zástupcov zo Slovenska privítal 
predseda NOS PČR Tomáš Ma-
chovič spolu s členmi predsedníc-
tva.

 Prvý deň rokovaní sa niesol 
v znamení výmeny informácií  
o činnosti, stave a vývoji jed-
notlivých odborových zväzov 
v oboch krajinách.  Slovenská 
strana bola informovaná o naj-
častejších problémoch, s akými 
sa stretávajú českí kolegovia.   
 

 O novej vlne migračnej krízy 
sa najprv rozprávalo potichu, 
neskôr aj nahlas. Napriek tomu, 
to pre širokú verejnosť nebola 
dlho téma. Obnovenie hranič-
ných kontrol zo strany Českej 
republiky a Rakúska tak bolo 
pre mnohých ľudí na Sloven-
sku budíčkom. Táto téma sa už 
nedala viac prehliadať a začala 
predstavovať vážny bezpečnost-
ný problém. 
 Podobne ako v roku 2015, aj 
teraz sa desaťtisíce migrantov, 
prevažne mužov, snažia dostať 
z táborov v Turecku cez Srbsko  
a Maďarsko až do Nemecka  
a ďalších západných krajín. Mig-

ranti na svojej ceste využívajú 
služby medzinárodnej siete pre-
vádzačov, ktorí im majú zabez-
pečiť, že sa dostanú do svojej 
vytúženej destinácie. Slovensko 
leží uprostred migračných ciest 
na západ a preto je prirodzenou 
prestupnou stanicou pre mig-
rantov a ich prevádzačov. Ako 
sa na nástup novej migračnej 
vlny (ne)pripravilo Slovensko? 
V reakcii na obnovenie hranič-
ných kontrol zo strany ČR a Ra-
kúska bolo rozhodnuté posilniť 
ochranu južnej hranice s Maďar-
skom. Kontroly sú len náhodné 
a zo strany Slovenska nedošlo  
k obnoveniu hraničných kontrol. 

V prípade ak kontrola zastaví 
vozidlo v ktorom sa nachádzajú 
migranti, nemôže toto vozidlo 
otočiť späť do Maďarska, migran-
ti sú už na území Slovenska a je 
potrebné absolvovať všetky pro-
cesné úkony a administratívu.  

 V špecifickej situácií sa vzhľa-
dom na polohu kraja nachádzajú 
policajti pôsobiaci v rámci KR PZ 
Bratislava. Súčasťou bratislav-
ského kraja je hranica s Maďar-
skom ako aj Rakúskom, pričom 
najbližšia hranica s Českou re-
publikou leží menej ako 10 km 
od hranice kraja. Z tohto dôvodu 
sa bratislavský kraj dostáva do 

prirodzeného hľadáčika migrač-
ných ciest, čím sa zvyšuje tlak 
aj na bratislavských policajtov. 
V rámci Bratislavy boli na boj  
s nelegálnou migráciou vyčlenení 
policajti rôzneho služobného za-
radenia a z rôznych útvarov z ce-
lého hlavného mesta. Aj na tom-
to sa dá poukázať na alarmujúcu 
poddimenzovanosť Policajného 
zboru. Na hraniciach môžeme 
tak vidieť dopravných policajtov, 
poriadkových až po operatívcov 
či vyšetrovateľov. Výnimkou nie 
je, podľa niektorých informácií 
ani nasadenie hliadok PMJ, kto-
ré majú plniť prevažne iné úlohy. 
Mimoriadne opatrenia na hrani-
ciach tak spôsobujú nedostatok 
policajtov v ich bežnom zaradení. 
Najhorší stav je tradične na zák-
ladných útvaroch, kde v priemere 
príslušníci PZ absolvujú aj 70 nad-
časových hodín mesačne. Veľ-
kým problémom je vôbec vytvo-
riť hliadky vhodné na túto úlohu.  
Z tohto dôvodu vznikajú aj zmie-
šané hliadky policajtov z rôznych 
služieb napríklad z kriminálky  
a poriadkovej polície.  Zachyti-
li sme aj prípad hliadky, v kto-
rej jednu z dvojice tvorila čers-
tvá začínajúca policajtka spolu  
s policajtkou, ktorá slúži 3 mesia-
ce. Fungujú aj spojené hliadky  
s maďarskou políciou. Problé-
mom môže byť aj logistika pre-
pravy, respektíve eskort zadrža-
ných migrantov do záchytných 
zariadení. Aj v týchto prípadoch 
je potrebné mať vyčlenených 
policajtov, čo opäť zvýrazňuje ne-
dostatok ľudí v Policajnom zbore. 

Na tieto účely sú v súčasnosti vy-
užívaní aj operatívci, no ráta sa  
v rámci nadčasov aj so zapojením 
vyšetrovateľov. Tí majú pritom  
s migračnou krízou práce viac 
než dosť.  

 Na boj s nelegálnou migráciou 
a organizovanou medzinárod-
nou sieťou prevádzačov existujú 
v PZ špecializované útvary. Tie 
vzhľadom na rozsah celej krízy 
a nedostatočnú personálnu vy-
bavenosť nestíhajú a tak sa ich 
agenda dostáva aj na nižšie stup-
ne či iné útvary. Pri tomto postu-
pe sa nepostupuje systematicky  
a ani v duchu nepísaných pra-
vidiel a logiky. Namiesto toho, 
aby sa oslovilo KR PZ, preskočí 
sa tento postup a osloví sa pria-
mo najnižší stupeň vyšetrova-
nia a to odbor vyšetrovania na 
okresných riaditeľstvách. Okres-
ní vyšetrovatelia sú tak zaťaže-
ní riešením časovo náročných 
prípadov, ďaleko presahujúcich 
rámec okresu. Práca okresné-
ho vyšetrovateľa sa má pritom 
zameriavať na prípady v rám-
ci okresu a v tomto prípade ide  
o zločiny s medzinárodným pre-
sahom. Na okrese sa tak supluje 
práca špecializovaných útvarov, 
čím tam pribúda ďalšia práca,  
s ktorou nikto nepočítal. Enorm-
ný tlak na vyšetrovateľov zvyšuje 
aj fakt, že 99% prípadov prevá
dzačov sa rieši väzobným stíha-
ním, teda ide o prednostný úkon. 
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Úspešná spolupráca s českými kolegami
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Migračná kríza zasiahla Policajný zbor
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 Pokiaľ by sme hľadali kaž-
doročne sa opakujúce povin-
nosti v práci policajta, previer-
ky fyzickej zdatnosti by bez 
pochýb boli jednými z nich. 
Správy, ktoré redakcia no-
vín POLÍCIA dostávala, však  
v prípade tých košických, vy-
volávali pochybnosti o úrovni 
povrchu, na ktorom ich vyko-
návajú. 

 Jednotlivé zložky v pôsob-
nosti KR PZ Košice ako aj pre-
zidiálne a ministerské útvary 
vykonávajú preskúšanie z fy-
zickej zdatnosti na bežeckom 
ovále nachádzajúcom sa v are-
áli Okresného riaditeľstva PZ 
Košice. Práve tento areál je aj 
miestom preskúšania fyzických 
spôsobilostí mladých uchádza-
čov o prácu v Policajnom zbore.  
Keďže bola redakcia informova-
ná o opakovaných zraneniach 
počas previerok a tiež o zra-
neniach uchádzačov pri prijí-
macích skúškach na SOŠ PZ 
Košice, ktoré boli úradne zado-
kumentované, rozhodli sme sa 
stav oválu preveriť.

 Mladých uchádzačov o prá-
cu policajtov už pri príchode do 
areálu bývalej Vojenskej vysokej 
školy v Košiciach upúta vcel-
ku zachovalý areál postavený  
v 70. rokoch 20. storočia. So-
lídne zakonzervované budo-
vy boli, v čase svojho vzniku, 
ukážkovým príkladom moder-
ného areálu, vybudovaného na 
výcvik a ubytovanie mladých 
pilotov Československej ľudovej 
armády.  Samotný ovál dopĺňa 
historizujúcu atmosféru a to aj 
napriek tomu, že bol v roku 2019 
za 70 tisíc eur opravený Cen-

trom podpory Košice. Zrejme  
v snahe o vernosť športovis-
kám z čias socializmu bola 
atletická trať vysypaná veľko-
zrnnou drvenou tehlou. Tá bola 
práve charakteristickým ma-
teriálom pre športoviská už od 
konca 19. storočia. 

 Nanešťastie sa po oprave 
previerky, z dôvodu protipan-
demických opatrení v roku 
2020 nemohli uskutočniť, pre-
to sa problematickosť atletic-
kej dráhy začala prejavovať až  
v minulom roku a naplno ten-
to rok. Problémom sú vysoko 
výkonnostné behy na 50 a 100 
metrom, nakoľko sa pri nich 
v športovej obuvi nestabilný 
povrch pošmykuje.  Z toho dô-
vodu sa má povrch pravidelne 
valcovať a vhodné je ho aj po-
kropiť  vodou. V tomto bode sa 
objavujú protichodné tvrdenia 
nakoľko zo strany predsedu 
ZO OZP v SR pri SOŠ PZ Košice 
Daniela Čukalovského sme sa 
dozvedeli, že povrch nezodpo-
vedá požadovaným krité riám. 
Podľa jeho tvrdení, potvrde-
ných aj zdrojom z prostredia 
Centra podpory v Košiciach, sa 
dokonca opakovane stalo, že 
povrch nebol z dôvodu nedo-
statku personálnych kapacít 
pred previerkami vyvalcovaný 
resp. pokropený tak, aby spĺňal 
požadované kritéria na výkon-
nostné behy. 
Tu je vhodné doplniť, že komisia 
BOZP už v minulosti vykona-
la vopred ohlásenú kontrolnú 
návštevu. Ovál našli podpred-
sedovia OZP v SR Roman Laco 
a Marián Mikula v dobrom sta-
ve. Jeden z policajtov slúžiacich 
v areáli však vtedy potvrdil, že 

sa to podarilo vďaka práci od-
hadom osemčlennej pracovnej 
skupiny zamestnancov CP Ko-
šice. Tá 2 hodiny pred návšte-
vou komisie plela ovál od burín, 
hrabala ho a následne valcova-
la. Roman Laco potvrdil, že po 
takomto pracovnom nasadení 
množstva zamestnancov CP 
Košice bol ovál na Rampovej 7  
v dobrom stave. 

Osobná návšteva prekonala 
očakávania 
Osobná neohlásená návšteva 
areálu však tento krát prekona-
la pomerne pochmúrny obraz 
namaľovaný miestnymi odbo-
rármi. 

 Cez vnútorný okraj dráhy 
kam oko dovidelo prerasta-
la púpava a iné druhy nále-
tových burín. Navyše boli na 
mnohých miestach viditeľné 
jamky, ktorými je dráha po-
siata. Po vstupe na ovál sa mi 
opätky poltopánok zarývajú 
do antuky. Pri snahe vykročiť 
zahrabem nohou a všetkým je 
jasné ako vznikajú žliabky na 
ploche. Nevdojak si spomínam 
na školské časy, kedy som behal 
na ovále mojej ZŠ na udupanej 
škvare zo 70. rokov 20. storočia. 
V porovnaní s touto dráhou 
sme nemali problém so šprin-
tami a nič sa nepošmykovalo.  

 Za areál a úpravu atletické-
ho štadióna, oválu, zodpovedá 
zložka MV SR Centrum podpo-
ry Košice (CP Košice). Jeho ria-
diteľ Ladislav Eperješi nás po 
dopytovaní, aké opatrenia plá-
nujú zaviesť na zabezpečenie 
kvality povrchu a zamedzenie 
zraneniam odpovedal, že „na 
základe oznámenia konkrét-
neho termínu vykonávania 
telesnej prípravy resp. prijíma-
cích skúšok, CP Košice realizuje  
v rámci svojich možností úpra-
vu oválu vyhrabaním lístia  
a valcovaním.“ Niekoľko de-

siatok metrov od nás však vi-
díme zelený pás buriny súvis-
le prerastajúcu takmer v celej 
šírke trate pomedzi antuku. Po 
príchode na miesto zisťujeme 
paradoxne nepomerne väčšiu 
pevnosť povrchu, ktorý je ale 
vzhľadom na prerastajúcu trá-
vu a veľké množstvo hnijúcich 
orechov spadnutých na dráhe, 
rovnako nevhodný.  
  Slová vyššieho policajného 
funkcionára z KR PZ Košice  
o viacerých hlásených podvrt-
nutiach na dráhe a poraneniach 
policajtov, či uchádzačov, potvr-
dzujú verziu členov odborov. 
Informuje nás, že aj jeho útvar 
upovedomil Centrum podpory 
Košice o nevhodnosti povrchu. 
Za najvhodnejšie riešenie preto 
považuje vrátiť sa na syntetický 
povrch (ľudovo tartan) športo-
vého oválu, ktorý sa nachádza  
v areáli Technickej univerzity 
Košice (TUKE). Pred úpravou 
areálu s atletickým oválom na 
Rampovej 7 to bol práve areál 
TUKE, na ktorom príslušníci 
útvarov PZ v Košiciach vyko-
návali každoročné fyzické pre-
vierky. Práve tartanový povrch 
(hrubšia vrstva čierneho SBR 
granulátu a tenšia vrstva voľ-
ným okom viditeľného EPDM 
granulátu spojená PU pojivom) 
položený na vodopriepustnom 
asfalte alebo betóne vytvára  
v súčasnosti najlepšie bežecké 
vlastnosti pre šprinty a vysoko 
výkonné behy na krátku vzdia-
lenosť. 

 Naše kroky smerujú aj na 
najvyššie miesta KR PZ Koši-
ce. Stretávame sa s vľúdnym 
prijatím u zástupcu krajského 
riaditeľa PZ plk. Mgr. Štefana 
Mulika. Predsedníčka KR OZP 
v SR v Košiciach pplk. Mária 
Molnárová podrobne vysvetľuje 
nutnosť chrániť zdravie prís-
lušníkov a uchádzačov o službu 
v PZ vzhľadom na zranenia na 
atletickom ovále. V súčasnosti 

nie je policajtov nazvyš a ak sa 
niektorý zraní, aj niekoľko dní 
mimo služby v konečnom dô-
sledku sťažuje plnenie služob-
ných úloh v kraji. Pripomína 
riziko trvalých následkov, nut-
nosť vysokých finančných kom-
penzácií zraneným policajtom, 
horší obraz o Policajnom zbore, 
ale aj pomalšie časy pri pre-
vierkach na tomto type terénu. 
Plukovník Mulik sa stotožňuje 
s argumentmi a konštatuje, že 
podporuje návrat previerok na 
TUKE, kde o kvalite povrchu 
niet sporu. Pripomína však, že 
akékoľvek kroky v tomto smere 
budú závisieť od rozhodnutia 
Centra podpory Košice, ktoré sa 
o areál atletického oválu stará.

 Po rozlúčke zisťujem, že ria-
diteľ Centra podpory Košice 
Mgr. Ladislav Eperješi sa na-
chádza na služobnom výjazde 
mimo Košíc a preto smerujem 
na SOŠ PZ v Košiciach. Po legiti-
mácii službukonajúcim policaj-
tom prechádzam okolo hlúčiku 
kadetov, ktorým práve skončila 
hodina s pplk. Danielom Čuka-
lovským. Predseda ZO OZP  
v SR pri SOŠ PZ v Košiciach ma 
následne podrobne informuje o 
stave oválu a početných zrane-
niach kadetov a poslucháčov na 
ňom. Prízvukuje, že pred rokom 
2021 počas previerok na TUKE 
takmer nedochádzalo k týmto 
zraneniam. Okrem nebezpe-
čenstva zranení a možných tr-
valých následkov, pripomína aj 
rozmer zlej propagácie PZ. Záu-
jemcovia o prácu v Policajnom 
zbore totiž absolvujú prijímacie 
skúšky práve na tomto ová-
le. Naskytá sa preto aj otázka, 
aký dojem si odnesú uchádza-
či, ktorí sú konfrontovaní ako 
so zanedbaným oválom, tak aj 
s prípadným zranením niekto-
rého z ich budúcich kolegov. Je 
toto skutočne tá správna vizit-
ka vstupu do moderného Poli-
cajného zboru členského štátu 

Alarmujúci stav bežeckého oválu v Košiciach

fotografie z miesta hovoria za všetko

fotografie z miesta hovoria za všetko



„Dospeli sme k záveru, že čo sa týka 
policajných zborov, obidva zväzy 
riešia problematiku s nedostatoč-
nými početnými stavmi policajtov, 
nedostatočné finančné ohodnote-
nie policajtov, čo môže byť jedným  
s dôvodom nezáujmu o toto po-
volanie,“ priblížil podpredseda 
OZP v SR Roman Laco.  Česká 
strana informovala slovenských 
kolegov o aktuálnom kolektív-
nom vyjednávaní ako aj o Zákone 
o služobnom pomere príslušní-
kov bezpečnostných zborov. Na 
záver prebehla diskusia k mož-

nosti vzájomného zdieľania be-
nefitov. V tejto oblasti je praktic-
kým výsledkom rokovania nová 
možnosť  spustenia spolupráce  
s firmou Alza prostredníctvo čes-
kého partnera, ktorí túto službu už 
dlhšie využíva a má ju dobre roz-
behnutú.

 Na druhý deň nasledovala náv-
števa Krajského riaditeľstva polície 
Juhomoravského kraja. Delegácia 
bola prijatá jej riaditeľom, pričom  
z jeho strany bola deklarovaná 
vynikajúca spolupráca s Kraj-
ským riaditeľstvom PZ v Trnave,  
s ktorým zdieľajú spoločnú štátnu 

hranicu. Riaditeľ poukázal aj na 
momentálnynedostatočný prístup 
zo strany nášho Policajného zboru 
pri odovzdávaní migrantov v rám-
ci súčasnej utečeneckej krízy, ktorý 
uvádzal na viacerých príkladoch 
neprebratia cudzincov slovenskou 
stranou. Jedným dychom však do-
dal, že spolupráca policajných ko-
legov naprieč hranicami bola vždy 
bezproblémová, preto ho o to viac 
mrzí dnešný stav. Situáciu je pod-
ľa jeho slov nutné riešiť v súlade s 
readmisnými dohodami. Následne 
bola delegácia oboznámená odbor-
nými pracovníkmi so systémom 
digitálnej evidencie trestného 

konania, ktorý v Českej republi-
ke funguje už viac ako 10 rokov. V 
rámci tohto systému elektronicky 
evidujú nie len trestné konanie, ale 
aj priestupkové konanie a dokonca 
ako ďalší modul tam bola pridaná 
aj obdoba nášho Fabasoftu. „Uve-
dený produkt nás zaujal hlavne  
z dôvodu, že aj v našom Policaj-
nom zbore sa má v krátkom čase 
zaviesť manažment vyšetrova-
cích spisov. Tento systém vyrobili 
policajti práve na navštívenom 
riaditeľstve. Zo strany českých ko-
legov bol vraj ponúkaný aj Policaj-
nému zboru za symbolické 1 euro, 
no žiaľ slovenská strana nemala 

oň záujem. My si radšej nechá-
me vyvinúť nový systém za ťaž-
ké milióny. Je to také slovenské... 
V tejto oblasti máme na Slovensku 
čo dobiehať, “ hovorí svoje dojmy  
z návštevy R. Laco. Nasledovala 
prehliadka pracovísk krajského 
operačného strediska. 

 Po pracovnom obede v rámci 
ďalšieho programu nasledova-
la prehliadka Väzobnej väznice 
a ÚPVZD Brno. Riaditeľ väznice 
oboznámil zástupcov zo Slovenska  
s fungovaním útvaru, postupne si 
delegácia prešla všetkými oddele-
niami. J. Rohár

Európskej únie v roku 2022?
 
 Predseda ZO Čukalovský  
s trpkým úsmevom prizná-
va, že nejeden mládežník si 
položil otázku, či sa na dráhe 
objaví aj Emil Zátopek. Vždy 
ich upokojí, že ten mal po 2. 
svetovej vojne v Českosloven-
sku kvalitnejší povrch, inak 
by na Letných olympijských 
hrách v roku 1948 sotva vyhral 
zlato. Vysvetľuje, že policajti  
v uliciach disponujú služobnou 
obuvou spevňujúcou členok  
a priehlavok a preto sa nemusia 
obávať podvrtnutia nohy pri 

behu, čo o bežných teniskách 
neplatí. Tie sú určené na pevné 
povrchy a preto sa neraz na ná-
sype drvenej tehly na atletic-
kom ovále pošmyknú, čo má za 
následok nepríjemné zranenia, 
počnúc odreninami a končiac 
roztrhnutými šľachami a väzi-
vami. Dokonca bol opakovane 
pred previerkami a prijímač-
kami svedkom, že po príchode  
k oválu zistili jeho nevyhovujú-
ci stav. Niekto jednoducho za-
budol povrch vopred vyvalco-
vať. Keď sme sa na opakované 
zranenia pýtali riaditeľa CP Ko-
šice, dozvedeli sme sa, že okrem 

jedného úrazu o iných nevie: 
„Od realizácie opravy atletické-
ho štadióna bol podľa informá-
cie bezpečnostnotechnickej 
služby CBTČ (oddelenia BOZP) 
evidovaný iný prípad úrazu 
príslušníka PZ.“ To je v nesúla-
de s informáciami, o minimál-
ne piatich zdokumentovaných 
úrazoch, o ktorých nás infor-
moval D. Čukalovský. 

Trpí aj povesť polície
 Ako som už uviedol, štát 
v roku 2019 investoval počas 
pôsobenia minulého vedenia 
KR PZ Košice a Centra podpo-
ry Košice 70 tisíc € do "moder-
nizácie" atletického oválu. To  
v praxi znamená, že sa upravi-
lo podložie a bola navezená dr-
vená tehla náročná na údržbu. 
Riaditeľ CP Košice L. Eperješi 
vysvetlil, že sa jednalo o opra-
vu atletického štadióna a nie 
o jeho celkovú rekonštruk-
ciu. Použitie antuky hrubšej 
frakcie bolo podľa neho do-
poručené dodávateľom prác 
a garantované certifikátom 
uvádzajúcim vhodnosť použi-
tia na bežecké dráhy. „Samot-
ná oprava bola požadovaná 
vedením KR PZ v Košiciach,  
s odôvodnením využitia vlast-
ných kapacít pre výkon skúšok 
a previerok,“ doplnil L. Eperje-
ši.
 Okrem horšieho merané-
ho výsledku, je ohrozené aj 
zdravie uchádzačov a policaj-
tov a v princípe sa nehľadí na 
BOZP. Trpí aj povesť polície, 
keď sú uchádzači konfron-
tovaní s takýmto areálom. 
Napriek spomenutým problé-
mom, vnímam, že jestvuje aj 
istý optimizmus, nakoľko sa 
podarilo identifikovať nie len 

problém, ale aj jeho riešenie. 
Okrem presunutia previerok 
na štadión TUKE zaznel aj ná-
vrh nahradiť povrch liatym 
betónom alebo tzv. tartanom. 
Vzhľadom na nedávnu rekon-
štrukciu je však táto možnosť 
málo pravdepodobná.  Aj po 
mojej osobnej návšteve ostáva 
veľa otázok nezodpovedaných.  
Ak teda má ovál certifikát, asi 
by v ňom malo byť stanove-
né, ako a v akých intervaloch 
sa má aj upravovať a za akých 
podmienok používať? Prečo sa 

teda nachádza v takom stave, 
v akom je a koho je to chybou? 
Zlyháva v tomto prípade ko-
munikácia medzi jednotlivými 
zložkami? 

 A  to najpodstatnejšie... Koľ-
ko zranení sa musí stať, aby 
kompetentní pochopili,  že nie-
čo nie je v poriadku? Určite sa 
tejto téme budeme ďalej veno-
vať.  

B.Balogh

Vzhľadom na to potom vyšetrova-
telia nemajú čas na vlastné nevä-
zobné spisy a tie sa potom odsú-
vajú. Riešením situácie by mohlo 
byť, keby sa tieto prípady po zdo-
kumentovaní vracali na vyšetro-
vanie na špecializované útvary, 
čo sa ale nedeje. Predseda ZO OZP  
v SR pri OR PZ BA V Marcel Paška, 

ktorý sám pôsobí ako vyšetrova-
teľ upozorňuje, že takéto riešenie 
je len operatívne, no nerieši stav 
dlhodobo. Vyšetrovatelia sú podľa 
neho nespokojní a mnohí zvažujú 
za týchto okolností odchod z Poli-
cajného zboru. „Riešiť vysokopro-
fesionálnu úroveň sofistikovanej 
trestnej činnosti zločineckých 
skupín s medzinárodným presa-
hom len z okresnej úrovne mi prí-

de absolútne nevhodné,“ dodáva. 
Špecializovaný útvar má podľa 
neho úplne iné možnosti a skú-
senosti ako okresná kriminálka. 
Ďalším nesystémovým prístu-
pom je, že sa niektorými opatre-
niami podarí problém len odklo-
niť do iných okresov. 

 Vážnym problémom je v tom-
to kontexte aj dezolátny stav 

hraničných priechodov a slabé 
vybavenie služobných priesto-
rov pre policajtov, ktorí na týchto 
miestach niekedy strávia aj celú 
službu. Nedostatok policajtov v 
zbore je dlhodobá záležitosť a mi-
moriadne situácie, akou je naprí-
klad migračná kríza, tento stav 
len umocňujú. Prijímanie adhoc 
riešení len zvyšuje tlak na zostá-
vajúcich policajtov, ktorí potom 

prirodzene zvažujú, či ostať alebo 
odísť. Z hľadiska OZP v SR je kľú-
čové, okrem zabezpečenia vyho-
vujúcich pracovných podmienok 
a potrebného materiálno-tech-
nického vybavenia, aby všetci 
policajti boli vždy za svoje mimo-
riadne fyzicky a časovo náročné 
nasadenie aj spravodlivo ocenení.

J. Rohár
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 V minulom čísle sme vás  
v článku „Ach tie organizačné 
zmeny“ informovali o nástra-
hách účelových organizačných 
zmien. Pokračujeme v tejto 
téme a prinášame Vám reakcie 
kompetentných. 

 Z Prezídia PZ sme zistili, že sa 
nevedie štatistika koľko policaj-
tov odišlo zo služby po predchá-
dzajúcom preradení na nižšiu 
pozíciu z dôvodu organizačných 
zmien. Celkovo za posledných 
24 mesiacov (od 1.9.2020 do 
31.8.2022) ukončilo služobný po-
mer 3051 policajtov. Podľa názoru 
OZP v SR je neexistencia podob-
nej štatistiky chybou, nakoľko 
by možno práve z nej vyplynuli 
skutočnosti, ktoré by tiež mohli 
napomôcť pri riešení súčasného 
nedostatočného stavu v PZ. 

 Naposledy sme sa zamysleli 
nad tým, či organizačné zmeny  
v praxi nie sú aj popretím kariér-
neho postupu. Iba tak by sme ve-
deli opísať situáciu, keď je policajt 
neprimerane preradení bez jas-
ného dôvodu aj o niekoľko tried 
nižšie. S našimi otázkami sme sa 
preto obrátili aj na MV SR. 

 Tlačový odbor Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky  

v odpovedi odmietol opodstatne-
nosť našej otázky a to aj v rovine 
budúcich úvah. Prevedenie alebo 
preloženie policajta z dôvodov 
zakotvených v § 35 ods. 1 zákona 
č. 73/1998 Z. z.  (organizačné zme-
ny  pozn. redakcie) predstavuje 
podľa MV SR vynútenú zmenu 
služobného pomeru zo závaž-
ných objektívnych dôvodov, kto-
ré sú rozhodujúce pre zachovanie 
profesionality a akcieschopnosti 
zboru. Vždy ide vraj o tak zásad-
nú a objektívnu prekážku v po-
kračovaní pôsobenia policajta na 
doterajšej funkcii, že by táto pre-
kážka ohrozila záujmy Policajné-
ho zboru ako celku. MV SR tvrdí, 
že pri takomto strete má vždy 
prednosť záujem na riadnom, 
profesionálnom a zákonnom pl-
není činnosti, ktoré Policajnému 
zboru zveril štát. 

 Z odpovede je zrejmé, že MV 
SR ani neuvažuje do budúcnosti 
o možných zmenách v tejto ob-
lasti a jednoznačne stojí za sys-
témom organizačných zmien, 
tak, ako sú nastavené teraz. 
Problém, ktorý môže vzniknúť 
svojvôľou niektorých funkcio-
nárov MV SR v odpovedi nevidí  
a odvoláva sa na zákonnú úpra-
vu, ktorá je ale podľa názoru OZP 
v SR v tejto oblasti nedokonalá, 

nakoľko takmer vôbec nechrá-
ni bežných policajtov. Ak si chce 
rezort vnútra udržať policajtov  
a zároveň prilákať nových, ne-
smie pri podobných otázkach 
pozerať len na legislatívu, ale 
komplexne a teda aj na sociálne 
zázemie policajtov ktorých sa 
dotkne akákoľvek organizačná 
zmena. MV SR totiž má vo svo-
jich rukách zákonodarnú inicia-
tívu a môže iniciovať zmeny kto-
réhokoľvek právneho predpisu. 

Nakoľko v súčasnosti ako bolo 
uvedené sa ani v rovine úvah 
neuvažuje nad zmenami v tejto 
oblasti, spýtali sme sa MV SR, 
aké sú kontrolné mechanizmy 
na predchádzanie prípadných 
účelových organizačných zmien, 

ktoré môžu slúžiť na odstránenie 
nepohodlných kritikov. Odpoveď 
na túto otázku prinášame v pl-
nom znení.:  

 „Pri posudzovaní návrhov na 
vykonanie organizačných a sys-
temizačných zmien v tabuľkách 
zloženia a počtov sa vychádza 
z odôvodnenia týchto zmien zo 
strany ich navrhovateľa a jeho 
vecnej argumentácie. Najčastej-
ším dôvodom je zefektívnenie 

vykonávaných činností na da-
nom útvare, resp. na viacerých 
útvaroch v prípade rozsiahlejších 
zmien. Rovnako dôležité sú systé-
mové hľadiská, najmä posúdenie 
navrhovanej systemizácie funk-
cií v kontexte porovnateľných 

funkcií a podobne. Medzi subjek-
ty, ktoré vstupujú do procesu po-
sudzovania, radíme aj Odborový 
zväz polície v Slovenskej repub-
like, ktorý sa ku všetkým pred-
kladaným návrhom vyjadruje 
formou písomného stanoviska, 
a vyjadruje v ňom svoj súhlas či 
nesúhlas vrátane vznesených 
výhrad. Z úrovne posudzovateľa 
možnosti vykonania zmeny sys-
temizácie však nie je reálne po-
strehnúť a identifikovať takúto 
účelovosť zmien. Naopak, návr-
hy tohto druhu neraz vykazujú 
presný opak, t. j. javí sa, že záme-
rom predkladateľa návrhu je po-
pri zefektívnení vykonávaných 
činností aj úsilie pomôcť policaj-
tom a zamestnancom kariérne 
sa posunúť na atraktívnejšie po-
zície.“

 Iste neprekvapí ani odpoveď 
na našu otázku o možnosti od-
škodnenia za nezákonné rozhod-
nutia. Aj v tejto odpovedi MV SR 
argumentuje zákonom a teda, že 
akékoľvek odškodnenie musí mať 
oporu v právnych predpisoch.  
Z toho vyplýva jednoduchá úvaha 
a záver... Ak odškodnenie za nezá-
konné rozhodnutie nemá oporu 
v legislatíve, je takáto legislatíva 
správna a netreba ju zmeniť? 
J. Rohár

MV SR k organizačným zmenám: Všetko je 
v poriadku

 Odpovede z ministerstva 
vnútra a Prezídia PZ sú pekne 
napísané, ale podľa mňa nie až 
tak celkom pravdivé. Nespochyb-
ňujem právo na vykonávanie 
organizačných zmien zo strany 
služobného úradu, v mnohých 
prípadoch sú zmeny na prospech 
veci a majú legitímny cieľ. Hnevá 
ma, ale, keď nás navštívia orga-
nizačnou zmenou dotknutí poli-
cajti, alebo zamestnanci a zrazu 
sa za zmenou nájde aj čosi iné... 
Príkladom je organizačná zmena 
na Prezídiu PZ, keď sa rušilo od-
delenie mýtnej polície a policajti 
sa začleňovali pod dve existujúce 
oddelenia. Na prvý pohľad všetko 
v poriadku. Mal sa meniť mýtny 
systém a predpokladalo sa, že do-
hľad bude zabezpečovať Minister-
stvo financií SR. To, že zástupcu 
riaditeľa odboru dopravnej polície 
a súčasne vedúceho oddelenia 
mýtnej polície dali dole z funkcie 
na § 35 ods. 2 je pochopiteľné, lebo 
si odmietol dať žiadosť z funkcie 
sám. Je to zbytočné aj ďalej rozo-

berať, keďže som videl dôvody. 
Ale, že sa s organizačnou zmenou 
zviezli aj ďalší dvaja starší referen-
ti špecialisti z oddelenia už nepo-
chopím. Pritom pri prerokováva-
ní organizačnej zmeny s odbormi 
bolo deklarované, že zmena sa 
dotkne len vedúceho oddelenia, 
ktorý však zostane zaradený na 
jednom zo zostávajúcich odde-
lení. Všetci dotknutí policajti sú  
s viac ako 20 ročnou praxou, je-
den dokonca 32 ročnou. Je treba 
však na nich hľadieť komplexnej-
šie a teda aj cez sociálnu oblasť. 
Veď sú to aj živitelia rodín. Dôvo-
dy ich prevedenia sa nikto oficiá
lne nedozvie, ale „vetrík doveje“ 
na odbory aj takéto informácie. 
Mimo Prezídia PZ sa mali vraj 
negatívne vyjadrovať k reforme 
PZ. Všetci traja skončili na diaľ-
ničnom oddelení v Bratislave  
v priamom výkone v 3. platovej 
triede. A to ešte určité „temné sily 
z Prezídia PZ“ im mali vybavo-
vať hliadkovú službu na obvod-
nom oddelení. Degradácia ako sa 

„patrí“ aj so znížením osobného 
príplatku na minimum, aké majú 
novoprijatí policajti. Výsledok? 
Dvaja z nich sú už na vlastnú žia-
dosť v civile a tretí od prevedenia 
v septembri maróduje. Očaká-
vam, že pôjde čoskoro tiež. Dôvod 
jednoduchý. S takýmto „geniál-
nym“ kariérnym rastom na záver 
svojej služby štátu nepočítali. Pre 
Policajný zbor to v tomto prípade 
zatiaľ znamená 2 policajti. Nič 
sa nedeje, však na ulici čaká celý 
rad nových záujemcov o prácu 
policajta. Musíme ich odháňať 
od policajných úradovní, hlavne  
v Bratislave, lebo celý národ sa 
chce v polícii zamestnať. 

 Takže na záver dodám: „Aj ja 
som vnútorne presvedčený, že 
príprava a priebeh reorganizá-
cie Policajného zboru od roku 
2020 je jedna tragédia pre tento 
zbor. Doteraz z môjho pohľadu 
nepriniesla žiadne zlepšenie pre 
policajtov (okrem tých, čo vďaka 
nej povýšili). Priniesla len veľký 

odchod skúsených policajtov, ale 
bohužiaľ sa zvyšuje už aj počet 
krátko slúžiacich policajtov. Od 
reorganizácie PZ by som očaká-
val zlepšenie pomerov hlavne 
na základných útvaroch, lebo 
tam potrebujeme mať stabilné 
stavy policajtov, modernizáciu, 
zefektívnenie funkčnosti PZ a v 
konečnom dôsledku tak dosiah-
nutie vysokej dôveryhodnosti PZ. 

Jediné, čo zatiaľ reforma priniesla, 
prípadne v krátkej dobe by mala 
priniesť, je zvýšenie stavov Prezí-

dia PZ pomaly až o 1.000 miest  
a to predovšetkým na úkor zá-
kladných útvarov.“ 
 A takéto spomenuté orga-
nizačné zmeny tento stav ešte 
„vylepšujú“. Vedenie Prezídia PZ 
takýmito organizačnými zme-
nami dáva všetkým jasne naja-
vo, že „treba držať hubu a krok“  
a akákoľvek kritika je neprijateľ-
ná. A navonok sa dá cez hovor-

cov všetkým pekne oznámiť, že 
organizačné zmeny mali vždy len 
ušľachtilý cieľ... R.Laco

Čo nám doteraz priniesla reforma PZ? 

NÁZOR 
ODBORÁRA

V televíznych novinách na Mar-
kíze bola v lete odvysielaná zavá-
dzajúca reportáž o útoku na dve 
policajtky. K útoku došlo 1.augus-
ta v katastri obce Tekovský Hrá-
dok počas služobného zákroku. 

Podľa Markízy mali dve prísluš-
níčky PZ utrpieť vážnejšie zrane-
nia. Súbežne s reportážou sa ku-
loárnymi kanálmi začali aj medzi 
odborármi šíriť informácie o ne-
zvládnutom zákroku a neprime-

rane vyhodnotenej situácii na 
mieste činu. V snahe predchá-
dzať dezinformáciám by sme aj 
dodatočne chceli uviesť veci na 
pravú mieru.  Z dobre informo-
vaného zdroja sme sa dozvedeli, 

že pri služobnom zákroku došlo 
len k miernemu poraneniu ruky 
policajtky a informácia o počet-
ných pomliaždeninách a vážnej-
ších zraneniach je tak zavádza-
júcou. Naopak, zásah napriek 

agresívnym úderom a kopom 
páchateľa obe policajtky zvládli 
výborne, za čo boli aj odmenené.

B. Balogh

Policajtky nepochybili
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Odborový zväz polície v Slo-
venskej republike sa aktívne 
zúčastnil Demonštrácie proti 
chudobe, ktorú organizovala 
Konfederácia odborových zvä-
zov Slovenskej republiky. Teší 
nás, že podiel zástupcov OZP  
v SR patril na demonštrácií me-
dzi najväčší. Ide nepochybne  
o úspech OZP v SR, keďže po-
licajti bývajú tradične obzvlášť 
obozretní v prípade účasti na 
protestných aktivitách. Do Bra-
tislavy tak pricestovali odborári z 
blízkeho okolia, ako aj z druhého 
konca republiky. Pre túto akciu 
bolo vypravených aj niekoľko 
autobusov, ktoré pozvážali ľudí 
z regiónov. Z Košíc dokonca KOZ 
SR vypravila špeciálny vlak. 
Demonštráciu symbolicky pod-
porili aj kolegovia – odborári  
z Bratislavy, ktorí boli v tej chví-
li v službe zaradení ako čle-
novia antikonfliktného tímu. 
Niektorí odborári sa demon-
štrácie nezúčastnili z dôvodu 
obavy z prezentovania svojich 

postojov. Predseda ZO OZP  
v SR pri OR PZ BA I. Vojtech Du-
bovan sa stretol s nesprávnym 
názorom, že policajti majú za-
kázané protestovať. Opak je ale 
pravdou, policajt protestovať 
môže a niekedy je to až nevy-
hnutné. Zakázaný majú jedine 
štrajk. Aj v minulom čísle sme  
v článku „Protesty majú zmy-
sel“ pripomenuli význam pro-
testov policajtov aj z minu-
losti či zo zahraničia. Medzi 
účastníkmi demonštrácie bolo 
žiaľ vidieť aj menšie sklamanie  
a to z celkového počtu zúčast-
nených ľudí. Bývalý predseda 
OZP v SR Miroslav Litva, ktorý 
sa protestu osobne zúčastnil si 
kladie otázku, prečo médiá ne-
propagovali demonštráciu KOZ 
SR rovnako intenzívne ako iné 
zhromaždenia v minulosti. Pod-
ľa účasti verejnosti aj na iných 
zhromaždeniach je nepochybné, 
že časť ľudí stále viac ako blížiaca 
sa kríza a riziká chudoby trápia 
iné spoločenské témy. Otvára sa 

otázka čo by mali odbory vo vše-
obecnosti robiť lepšie, aby viac 
prilákali verejnosť na podobné 
akcie. Je paradoxné, že napriek 
vypätej krízovej situácií bola 

účasť na demonštrácií nižšia aj 
v porovnaní s ostatnými odbo-
rárskymi demonštráciami. Pre 
odbory na Slovensku nech je toto 
výzvou pre ešte väčšiu aktivitu  

a spoluprácu s partnermi. Jedine 
tak sa podarí vrátiť odborom dô-
veru celej spoločnosti. 
J. Rohár

 Členské odborové zväzy 
Konfederácie odborových zvä-
zov SR pôsobiace vo všetkých 
odvetviach priemyslu, vo vede  
a výskume, v obchode, v služ-
bách, vo verejnej správe a účast-
níci demonštrácie Proti chudobe 
vyzývame vládu, aby urýchlene 
riešila súčasnú kritickú situá-
ciu v Slovenskej republike. Žia-
dame, aby vláda urýchlene pri-
jala a verejnosti predstavila 
opatrenia na skrotenie inflácie  
a zmiernenie jej negatívnych do-
padov na životy obyvateľov Slo-
venska. Požadujeme len to, čo 
robia už niekoľko mesiacov iné 
krajiny Európskej únie, pričom 
mnohé z nich majú nižšiu mieru 
inflácie ako Slovenská republi-
ka.

 Ďalej vyzývame vládu, aby 
verejnosti zrozumiteľne prezen-
tovala, čo domácnosti, firmy  
a verejné inštitúcie v najbližších 
mesiacoch čaká v súvislosti s ce-
nami energií a na čo je potrebné 
sa pripraviť. Je nevyhnutné, aby 
vláda jasne povedala, aké budú 
definitívne ceny energií pre do-
mácnosti na budúci rok a aby 
nečakala už ani minútu. Je už 
totiž päť minút po dvanástej.

 Štatistiky sú hrozivé, reali-
ta ešte horšia. Podľa prognóz  
v roku 2022 a v roku 2023 reál-
ne mzdy poklesnú. V prípade, že 
prognóza bude zodpovedať sku-
točnému poklesu tento a budú-
ci rok, pôjde o najvyššie poklesy 
reálnych miezd za posledných 15 
rokov. Pre bežných ľudí to zna-
mená, že v dôsledku vysokej in-
flácie si za svoje výplaty nemôžu 
dovoliť uhradiť svoje základné 
životné potreby. Už teraz 6,7 % 

pracujúcich má tak nízke príj-
my, že je ohrozených chudobou. 
Rast cien prehlbuje pracujúcu 
chudobu.

 Vyzývame vládu, aby konala! 
Vyzývame vládu, aby riešila sku-
točné problémy ľudí, domácnos-
tí, firiem, verejných inštitúcií, 
ohrozených sociálnych skupín, 
a to skôr, ako sa slovenská eko-
nomika prepadne do recesie. 
Zamestnanci sú obeťami tejto 
krízy, avšak nenesú žiadnu vinu 
za jej vznik. Hodnota ich miezd 
a platov dramaticky klesá, za-
tiaľ čo ceny tovarov a 
služieb rastú obrov-
ským tempom. Najviac 
postihnutí sú nielen 
nízko platení zamest-
nanci a sociálne zrani-
teľné osoby, ale taktiež 
stredná trieda, ktorá 
by mala byť aj eko-
nomickým pilierom 
spoločnosti a ktorá už 
teraz pociťuje značný 
pokles životnej úrovne.

 Požadujeme zastavenie ďal-
šieho poklesu reálnych miezd  
a platov v roku 2023 a čo naj-
rýchlejšie vyrovnanie prepadu 
reálnych miezd a platov za rok 
2022. Odmietame, aby zamest-
nanci ako jediní svojimi mzdami 
a platmi, svojou životnou úrov-
ňou a životnou úrovňou svojich 
rodín zaplatili za infláciu.

 Ak poslancom a parlamen-
tu záleží na zamestnancoch, 
schvália novelu Zákonníka prá-
ce, ktorá zvyšuje minimálne 
mzdové nároky zamestnancov  
a mzdové zvýhodnenia za prácu 
v sobotu, v nedeľu a nočnú prá-

cu, ktoré boli v roku 2020 proti 
vôli odborov zmrazené. Takéto 
opatrenia nemali byť nikdy pri-
jaté.

 Vyzývame vládu, aby zasta-
vila rozklad verejných financií 
a zaistila dostatočné rozpočto-
vé príjmy potrebné pre pomoc 
zamestnancom, podnikom aj 
občanom. Apelujeme na poslan-
cov, aby uprednostnili záujmy 
občanov nad svojimi prekárač-
kami a prijali návrh navýšenia 
štátneho rozpočtu pre tento 
rok a neváhali ani pri schvále-

ní rozpočtu verejnej správy pre 
rok nasledujúci. Nesmie dôjsť 
k rozpočtovému provizóriu  
a ľudia nesmú trpieť hádkami 
politikov. Zabezpečenie prija-
tia rozpočtu umožní naplniť 
všetky záväzky vyplývajúce  
z uzavretých vyšších kolektív-
nych zmlúv. Znamená to ná-
rast platov pre zamestnancov 
verejného sektora, ale aj platov 
zdravotníkov, zabezpečenie fi-
nancovania sociálneho systému  
a pomoci najohrozenejším sku-
pinám obyvateľstva, ale aj finan-
covanie všetkých nevyhnut-
ných kompenzačných opatrení 
pre domácnosti a firmy.

 Vyzývame vládu a parla-
ment, aby prijali okamžité opat-
renia na riešenie krízy životných 
nákladov. Je nevyhnutné, aby 
vláda predstavila účinné, rýchle 
a adresné štrukturálne, daňové 
a sociálne kompenzačné opatre-
nia pre jednotlivcov, domácnos-
ti, najviac zraniteľné a ohrozené 
sociálne skupiny, firmy a verejné 
inštitúcie. Žiadame vládu, aby 
pripravila a zabezpečila zdro-
je na zvýšené náklady spojené  
s vykurovaním a energiami pre 
verejné inštitúcie, ako sú školy, 
škôlky, nemocnice, zariadenia 

sociálnych služieb  
a podobne.

 Oča káva me, 
že sa vláda zasadí 
za európske rieše-
nia, ktoré budú na 
prospech občanom 
Slovenska a pomôžu 
preklenúť túto krízu. 
Občania nesmú do-
platiť na neschopnosť 
vlád čerpať európske 

zdroje podpory rozvoja štátov. 
Nevyčerpané miliardy musia 
byť použité na kompenzačné 
schémy pomoci pre zamestnan-
cov, podniky a občanov. Žiadame 
vládu, aby vyvíjala potrebný tlak 
na Európsku komisiu, aby boli 
neminuté miliardy z eurofon-
dov za programové obdobie 2014 
– 2020 použité na pomoc ľuďom, 
domácnostiam a firmám.

 Od vlády ďalej požadujeme, 
aby čo najrýchlejšie pripravila, 
predstavila a uviedla do života 
za účasti sociálnych partnerov 
– čiže odborov, zamestnávate-
ľov a samospráv – národný pro-
ti krízový plán. Ten musí popri 

proti krízových opatreniach na 
ochranu príjmu a pracovných 
miest v priemysle, službách  
a verejnom sektore a opat-
reniach postupne vedúcich  
k udržaniu a postupnému rastu 
kúpnej sily zamestnancov a ich 
rodín taktiež obsahovať plán 
pomoci najohrozenejším skupi-
nám obyvateľstva – ľuďom, ktorí 
nezvládnu platiť účty za energie, 
jedlo a bývanie. Od ľudí žijúcich 
v chudobe nemožno očakávať, 
že budú platiť neúnosne vysoké 
účty a je potrebné ich ochrániť 
pred sociálnym vylúčením.

 Nemôžeme čakať na to, až  
v dôsledku vysokých nákladov 
na energie začnú krachovať 
firmy a rušiť pracovné miesta. 
Firmy musia fungovať a ľu-
dia musia mať prácu, ktorá ich 
dobre uživí a ktorá udrží spot-
rebu obyvateľstva na potrebnej 
úrovni. Spotreba totiž predsta-
vuje viac ako polovicu hrubého 
domáceho produktu Slovenskej 
republiky a jej razantné zníženie 
by vážne poškodilo našu ekono-
miku. Preto je zásadné udržať aj 
reálne mzdy a platy.
Vážená vláda a vážený parla-
ment! Je päť minút po dvanás-
tej, preto konajte rýchlo a efek-
tívne v záujme našej krajiny, jej 
obyvateľov, firiem a zamestnan-
cov! Zabráňte eskalácii sociálne-
ho napätia, urobte všetko pre 
to, aby ste zabránili sociálnemu 
ohrozeniu, vylúčeniu a chudobe!

V Bratislave, 8. októbra 2022

Zúčastnili sme sa demonštrácie Proti chudobe!

Policajní odborári a odborárky na demonštrácii, zdroj: J. Rohár
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 Mesiac október je už tradič-
ne považovaný za mesiac úcty  
k starším. Na svojich starších  
a výsluhových kolegov nezabú-
dajú ani v hornonitrianskom 
regióne.  Dňa 14.októbra 2022 sa 
uskutočnilo už v poradí sedem-
náste stretnutie policajtov vo 
výslužbe. V tejto tradícii, ktorú 
v roku 2004 zaviedol bývalý ria-
diteľ Okresného riaditeľstva PZ 
v Topoľčanoch plk. JUDr. Dušan 
Senčík, pokračuje aj terajší ria-
diteľ okresného riaditeľstva plk. 
Mgr. Roman Gaťár. Vo svojom 
príhovore všetkých srdečne pri-
vítal a oboznámil so súčasnými 
trendami v polícií. Ďalej spome-
nul jubilantov, ktorí sa v tomto 
roku dožili 50, 60 a 70 rokov a 
ktorým následne odovzdal ďa-

kovné listy. Minútou ticha si 
prítomní uctili tých, ktorí už 
medzi nami nie sú. Stretnutia 
sa zúčastnilo približne 80 býva-
lých príslušníkov PZ. Pri príjem-
nom posedení, občerstvení a pri 
melódiách akordeónu si medzi 
sebou vymenili svoje skúsenosti 
a zážitky, z obdobia keď ešte pô-
sobili v Policajnom zbore. Všetci 
prítomní  v súdržnom rozhovore 
zotrvali do neskorého večera. Na 
záver sa všetci rozlúčili s prísľu-
bom, že o rok sa stretnú opäť. 
Poďakovanie patrí všetkým, kto-
rí sa podieľali na zorganizovaní a 
úspešnom priebehu stretnutia 
ako aj Asociácií policajtov vo vý-
službe.

T. Bočkay

Nezabúdame na bývalých kolegov 

 Na tohtoročnom autosa-
lóne v Nitre, ktorý sa konal  
v dňoch 1316. októbra v priesto-
roch Agrokomplexu Nitra mali 
návštevníci možnosť vidieť pre-
zentáciu činnosti a vozový park 
Policajného zboru. Zaujímavou 
novinkou, ktorá prilákala oči 
každého pozorného návštevníka 
bolo nepochybne nové policaj-
né služobné vozidlo v modro 
žltých farbách. Zaujímali sme 
sa o prvé dojmy bežných obča-
nov pri pohľade na toto vozidlo. 
Policajti z KR PZ Nitra priznáva-
jú, že sa vo veľkom počte stretli  
s nie úplne pozitívnymi odpo-
veďami ľudí. Auto sa z diaľky 
očividne veľmi podobá na vo-
zidlá kolegov z Českej republiky. 
Samozrejme ako atrakcia auto 

viditeľne zaujme. Ľudia sa s no-
vým autom radi odfotili, spravili 
si selfie. So zmiešanými reak-
ciami verejnosti sa stretli už aj 
prví policajti, ktorí dostali autá 
s novými polepmi do ostrej pre-
vádzky. Auto je z pohľadu bežné-
ho občana horšie rozpoznateľné 
ako policajné vozidlo a málokto 
si momentálne uvedomuje, že už 
ide o oficiálne vozidlo Policajné-
ho zboru. Z hľadiska policajtov 
samozrejme polepy nie sú tým 
najdôležitejším problémom. Tým 
je skôr nedostatok moderných  
a funkčných vozidiel ako takých. 
Z tohto dôvodu si preto určite 
želáme čo najskoršie dodanie no-
vých vozidiel do všetkých útva-
rov a regiónov.
J. Rohár

Zmiešané reakcie na vizuál polepov nových 
služobných vozidiel
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Nové vozidlo PZ si občania zamieňajú s českou políciou, zdroj: J. Rohár

Príjemné posedenie s bývalými príslušníkmi PZ, zdroj: T. Bočkay

VAŠE NÁMETY A TIPY NA REPORTÁŽE POSIELAJTE NA

novinypolicia@gmail.com
POCHVÁĽTE SA ÚSPECHOM  I  PREZENTUJTE SVOJU PRÁCU
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 V sobotu 24. septembra sa  
v Jasnej uskutočnili Medziná-
rodné preteky horských zá-
chranných služieb (HZS), Me-
moriál Romana Bencúra aj za 
účasti odborárov ZO OZP v SR 
pri Horskej záchrannej službe. 

 Išlo o prvý ročník pretekov ve-
novaných spomienke na profesio-
nálneho záchranára a inštruktora 
HZS. Jakub Mikuláš, ideový otec 
pretekov z HZS zo strediska Níz-
ke Tatry nám priblížil, že Roman 
Bencúr bol povahou veselý človek 

s veľkým rozhľadom a zmyslom 
pre zodpovednosť. „Bol záchraná-
rom telom aj dušou. Nanešťastie 
hory sa mu stali osudnými pri 
zimnom výstupe v Mlynárovom 
žľabe 28. 2. 2019. Česť jeho pamiat-
ke.“ priblížil J. Mikuláš. 
Počas dopoludňajšieho zápolenia 
si 16 dvojčlenných družstiev zme-
ralo zručnosti v záchranárskych 
disciplínach. Okrem slovenských 
oblastí (Nízke Tatry, Západné Tat-
ry, Slovenský raj, Veľká Fatra) mali 
zastúpenie aj Česi a Poliaci zo Zá-
padných Beskýd. Nechýbali ani 

záchranárski čakatelia a dobrovoľ-
ní záchranári. Súťažilo sa v dvoch 
kategóriách a) súčet rokov dvojice 
nižší ako 80 rokov a b) súčet rokov 
dvojice nižší ako 100 rokov. Prvou 
bodovanou disciplínou bolo le-
zenie v Machnatom, pri ktorej sa 
hodnotila obťažnosť cesty a štýl 
lezenia. Ďalšími disciplínami bola 
meraná časovka, po nej nasledo-
vala skúška zdatnosti, pri ktorej 
museli zostrojiť nosidlá Kong a s 
nabalenou 50kg záťažou prejsť 
trasu s vyšším prevýšením. Po-
slednou disciplínou bolo ošetro-

vanie, kde figurant predstavoval 
lezca trpiaceho anafylaxiou. Ten 
po bodnutí hmyzom pri lezení 
spadol zo steny a v jeho dôsledku 
mal otvorenú zlomeninu. Záchra-
nári museli odhaliť anafylaktický 
šok a v jeho dôsledku pristúpiť ku 
kardiopulmonálnej resuscitácii. 
Počas súťaže si družstvá vyskúšali 
aj zlaňovanie cez uzol. 
Najúspešnejšou dvojicou sa stali 
profesionáli zo Slovenského raja 
Miroslav Jež a Miroslav Vermeš. 
Okrem drevených medailí si od-
niesli aj outdoorové vybavenie. Fé-

rovosť pravidiel a súťaženia spolu 
s nasadením súťažiacich ocenili aj 
riaditeľ Horskej záchrannej služby 
Marek Viskupič a jeho zástupca 
Igor Žiak.
Ohlas na podujatie bol nad očaká-
vanie dobrý a J. Mikuláš vyslovil 
nádej, že v budúcom roku sa ho 
zúčastní ešte viac záchranárov. 
Vyzerá to tak, že okrem tradič-
ných zimných pretekov HZS sa 
nám aj v letnom období etablova-
la nová súťaž

B. Balogh

Piatkový večer v posledný sep-
tembrový deň patril v Rimav-
skej Sobote spoločenským hrám.  
O tradičné jesenné podujatie mali 
členovia ZO OZP v SR nebývalý 
záujem. Predseda ZO OR PZ Ri-
mavská Sobota Radoslav Adler 
nás informoval, že prišlo až 60 

účastníkov, aby sa spoločne stretli 
a zabavili v neformálnej atmo-
sfére pri hre Človeče nehnevaj sa! 
„Bola to parádna akcia s dobrou 
účasťou a výbornou zábavou. Or-
ganizujeme ju raz ročne. Naši od-
borári sa na ňu veľmi tešia.“ priblí-
žil predseda Adler. Hra vymyslená 

bez mála pred 115 rokmi Nemcom 
Josefom F. Schmidtom sa sériovo 
vyrába od roku 1914 a svet baví 
dodnes, o čom svedčí aj nadšenie 
prítomných odborárov. Víťazom 
turnaja, na ktorom sa zúčastnil 
aj bývalý predseda ZO a dnes pod-
predseda OZP v SR Igor Rohár, 

sa stal Samuel Sarvaš. Po turnaji 
nasledovala večera, kde sa zhod-
notil uplynulí rok a predebatovali 
sa okrem odborárskych aj rôzne 
témy z oblasti kultúry a športu. 

B. Balogh  

Memoriál Romana Bencúra

Turnaj stolových hier Rimavská Sobota

 Základná organizácia Odbo-
rového zväzu polície v Sloven-
skej republike pri Okresnom ria-
diteľstve Bratislava I. č.8/51 ZO. 

 Pôvodná ZO v bratislavskej 
mestskej časti Staré Mesto vznik-
la aj pred viac ako 20 rokmi, no 
posledných 7 rokov nefungovala. 
Vedenie ZO poodchádzalo z Poli-
cajného zboru a ďalej fungovala 
len na papieri, jej členovia sa pre-
hlásili do krajských základných 
organizácií. V marci tohto roku 
došlo k obnoveniu činnosti tejto 
ZO. Išlo o nápad podpredsedu ZO 
Laca Olejníka, ktorý oslovil súčas-
ného predsedu ZO Vojtecha Du-
bovana, či by sa nepodujal na túto 
náročnú, no zodpovednú úlohu  
a to obnoviť činnosť policajných 
odborov v Starom Meste. Nadpo-
ručík Vojtech Dubovan do tej doby 
pôsobil ako radový člen krajských 
odborov OZP v SR. Služobne je 
zaradený ako pracovník okresnej 
kriminálky OR PZ BA I. Vo svojom 
voľnom čase sa venuje predovšet-
kým rodine, no konštatuje, že tá 
je niekedy kvôli práci až na dru-
hom mieste. Vojtech Dubovan je 
rodený Bratislavčan a medzi jeho 
záľuby patrí príroda, záhrada či bi-
cyklovanie.

Kedy ste vstúpili do odborov? 
 Do odborov som vstúpil ako 
21ročný ešte na Strednej odbor-
nej škole Policajného zboru v Pe-
zinku, po nástupe na útvar som 
pôsobil ako bolo spomenuté v ZO 
OZP v SR pri KR PZ Bratislava. Na 
škole nám o význame odborov 
rozprával náborový pracovník  
a pochopili sme, že to má zmysel. 
Od malička sledujem veci verej-
né a už vtedy ako študent som 
vnímal, že v normálnom svete 
sú jedinou legitímnou zbraňou 
zamestnanca voči zamestnávate-
ľovi odbory. Preto som svoje člen-
stvo v Odborovom zväze polície 

v Slovenskej republike považoval 
za prirodzené. Bohužiaľ nie všetci 
kolegovia na Slovensku si to uve-
domujú. 

V čom vidíte zmysel fungovania 
odborov? 
 Ako som už povedal odbo-
ry považujem za hlavný nástroj 

ochrany práv zamestnanca pred 
zamestnávateľom. Sú kľúčové 
pri zachovávaní postavenia za-
mestnanca, ochrane a zlepšení 
pracovných podmienok. Odbory 
sa ďalej spolupodieľajú pri kreo-
vaní zákonov, zúčastňujú sa vy-
jednávania kolektívnych zmlúv  
a v rámci krajských rád a Pred-
sedníctva OZP v SR predkladajú 
návrhy na zlepšenie pracovného 
života policajtov ako aj civilných 
pracovníkov. Pre tých čo si mys-
lia, že odbory nič nerobia, možno 
ak by sme jeden krát nepodpísali 
kolektívnu zmluvu a potom by 
ostatní azda pochopili čo robia od-
bory. Bohužiaľ aj v polícií existuje 
na niektorých miestach neprí-
jemný jav – bossing, teda šikana 
zo strany vedúcich pracovníkov. 
Ľudia sa boja nadriadených a prá-

ve od toho sme tu my – odborári, 
aby sme ten hlas ľudu predniesli 
vyššie.  Ďalej by každý policajt mal 
oceniť právnu ochranu. Práve v 
dnešnej dobe si to uvedomuje 
každý policajt, aké ľahké je dostať 
sa do problémov. Príkladom môže 
byť aj nedávno zverejnené video 
dopravného policajta, ktorý sa 
dostal do konfliktu s ruskojazyč-
ným cudzincom.  

V čom spočíva prínos vašej ZO? 
 Činnosť našej novo obnovenej 
ZOčky sa len začína, no vidím sig-
nály, že by to mohlo dobre fungo-
vať. Minimálne u nás na okrese, 
za poslednú dobu by som chcel 
poďakovať nášmu okresnému 
riaditeľovi za ústretovú komuni-
káciu a za pochopenie, že odbory 
majú zmysel. Pokiaľ vedenie útva-
ru či okresu nekomunikuje s od-
bormi, tak to nemá veľký zmysel, 
ale tu prebieha komunikácia na 
špičkovej úrovni.  Chcel by som 
vyzdvihnúť aj rôzne benefity, kto-
ré máme ako členovia odborov, či 
už ide o program Benefico, zľavy 
na ubytovacie zariadenia, aqua-
parky a podobne.  Videl som, že je 
návrh na navýšenie sociálnej po-
moci predkladaný podpredsedom 
OZP v SR Igorom Rohárom a aj to 
je myslím slušný benefit, lebo kde 
si dnes môže človek len tak vyba-
viť bezúročnú pôžičku? Ja osobne 
využívam množstvo týchto be-
nefitov, dá sa vďaka tomu slušne 
ušetriť.

Akým aktivitám sa v rámci ZO 
venujete? 
 Veľmi nás trápi parkovanie 
v Starom Meste. Je veľmi dra-
hé a policajti, ktorí idú do práce 
nemajú kde parkovať svoje au-
tomobily, ak nechcú platiť ob-
rovské peniaze. V tejto veci som 
absolvoval aj niekoľko rokovaní 
s vedením mesta, no nechcel by 
som zatiaľ informovať o konkrét-

nostiach, kým nie je dohoda na 
stole. Máme určité prísľuby a uvi-
díme, ako sa to vyvinie.  Aktuálne 
máme v ZO OZP v SR pri OR PZ 
BA I 38 členov z celkového počtu 
220 policajtov na okrese. Niekto-
rí policajti zatiaľ ostávajú členmi 
krajských odborov a čakajú ako sa 
to vyvinie. Ďalej tu máme starších 
policajtov, ktorí tvrdia, že sa im už 
neoplatí vstúpiť do odborov a po-
tom veľa mladých, ktorí pôsobia 
v takzvaných „nových odboroch“. 
Ich činnosť začína a končí pri ce-
loročnom poplatku 5 eur, inak vy-
kazujú prakticky nulovú činnosť. 
Takéto odbory nám naozaj netre-
ba, sú zbytočné. V ZO plánujeme 
v budúcnosti zorganizovať neja-
ké pravidelné stretnutia aj mimo 
pracovného života, tak ako to ro-
bia v druhých regiónoch. Máme 
nápad uskutočniť spoločnú gri-
lovačku alebo opekačku, kde by 
policajti vypli a v neformálnej 
atmosfére si vymenili pracovné 
skúsenosti a predebatovali via-
ceré témy, či už odborárske, ale aj  
z bežného života či športu.  Čas 
ukáže či o to bude záujem. 

S akými ďalšími problémami sa 
v práci v Starom Meste stretá-
vate? 
 Bratislava je špecifická v rám-
ci polície a okres Bratislava I je 
obzvlášť špecifický aj v rámci 
Bratislavy. Sídlia tu všetky inšti-
túcie, diplomatické zastupiteľ-
stvá a pomaly každý druhý deň 
je tu protest. Koluje vtip, že by 
okres BA I mohli premenovať na 
okresné riaditeľstvo bezpečnost-
ných opatrení. Príslušníci sú tak 
zaťažení protestnými zhromaž-
deniami, že nemôžu vykonávať 
bežnú činnosť. Situácia často nie 
je dobrá, lebo nie každá demon-
štrácia je taká pokojná ako bola 
Demonštrácia proti chudobe or-
ganizovaná Konfederáciou odbo-
rových zväzov Slovenskej republi-

ky. Demonštranti často útočia na 
policajtov, natáčajú si ich a policajt 
musí stáť pred davom a byť tým 
mantinelom. Pozitívne aspoň 
vnímam zrušenie menoviek, veľa 
z nás má rodiny a nie je príjemné 
nájsť sa ako objekt verejného lyn-
ču na facebooku, takže táto ochra-
na v podobe zrušenia menoviek, je 
na mieste.  Z odborárskeho hľadis-
ka nás trápi, že napriek náročným 
pracovným podmienkam, ale aj 
vysokým životným nákladom v 
centre hlavného mesta je platový 
rozdiel minimálny. Ak si vedenie 
chce udržať policajtov, tak by ich 
mali výraznejšie oceniť. Netvrdím, 
že dnešní policajti zarábajú zle, ale 
v Bratislave by mali byť určite vý-
raznejšie ohodnotení, a v tom vi-
dím aj príčinu toho, prečo je taký 
podstav policajtov v Bratislave. 
Bohužiaľ aj pre túto vládu platí, 
že vždy je všetko prednejšie ako 
policajti.  

 Veľmi negatívne vnímam aj 
politizáciu polície. Neraz som od 
policajtov počul, že ak si občania 
volia prezidenta a ak má mať po-
lícia svojho Prezidenta PZ, tak by 
si ho mali voliť sami policajti. Po-
tom by sme sa mohli baviť o tom, 
že máme apolitické vedenie. Dnes 
žiaľ deklarujeme, že polícia má byť 
apolitická, no na druhej strane sa 
púšťa do komunikačných kampa-
ní podobných politickým kampa-
niam a vyhláseniam. A potom sú 
všetci policajti hádzaní do jedné-
ho vreca, akoby sme všetci mali 
práve taký názor. A znášajú si to 
práve tí policajti, čo stoja na tých 
barikádach na protestoch. Mys-
lím si, že keď sme raz silová zložka 
štátu, nemali by sme mať žiadne 
prejavy ani liberálne ani konzer-
vatívne, ani ľavicové ani pravicové, 
my sme polícia a mali by sme byť 
preto čisto neutrálni.
Rozprával sa Ján Rohár

Základné organizácie OZP v SR (18.) 
Na stránkach POLÍCIE vám predstavujeme základné organizácie Odborového zväzu 
polície v Slovenskej republike v rámci pravidelnej rubriky.

Vojtech Dubovan
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foto: R. Adler
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Čiastka 87
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o poli-
cajnej akcii „Týždeň bezpečnosti na železnici“

Čiastka 88
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o previerkach zo špeciálnej telesnej prí-
pravy príslušníkov Policajného zboru 
útvarov Ministerstva vnútra Sloven-
skej republiky a Úradu inšpekčnej služby 

Čiastka 89
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o previerkach zo špeciálnej telesnej prípra-
vy príslušníkov Policajného zboru útvarov 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a 
Úradu inšpekčnej služby

Čiastka 90
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o previerkach zo špeciálnej telesnej prípra-
vy príslušníkov Policajného zboru útvarov 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a 
Úradu inšpekčnej služby

Čiastka 91
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o previerkach zo špeciálnej telesnej prípra-
vy príslušníkov Policajného zboru útvarov 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a 
Úradu inšpekčnej služby

V minulom čísle sme na 8.strane nesprávne uviedli meno horolezca.
Správne meno je kpt. Stanislav Mikšovský. Za chybu sa ospravedlňujeme.Oprava:

 Dlhoročný policajný funkci-
onár a odborár pplk. Ján Ščurko 
sa 14.októbra dožil významné-
ho životného jubilea 60 rokov.  

Ján Ščurko patrí k fyzicky naj-
starším policajtom v bansko-
bystrickom kraji. Svoju púť  
v Policajnom zbore začínal na 
Obvodnom oddelení v Rimavskej 
Sobote, pracoval na kriminálke, 
desať rokov pôsobil ako riaditeľ 
na Obvodnom oddelení v Hnúšti 
a aktuálne je zástupcom riadi-
teľa Odboru poriadkovej polície  
v Rimavskej Sobote.  Ján Ščurko 
patrí aj medzi dlhoročných od-
borárov. Členom OZP v SR je už 
neuveriteľných 25 rokov, z toho 15 
rokov je členom výboru ZO OZP v 
SR pri OR PZ v Rimavskej Sobote. 
Aktívne sa podieľa na všetkých 
akciách organizovaných odboro-
vým zväzom. 

Vo voľnom čase sa okrem odbo-
rárskej práci venuje aj športovej 
činnosti a to konkrétne príprave 
a účasti na pretekoch SPARTAN 
RACE. Ide o náročný beh v ťaž-
kom prírodnom teréne, ktorý 
obsahuje skalnaté aj vodné pre-
kážky a mnoho ďalších fyzicky 
náročných disciplín. Preteká sa 
v rôznych kategóriách, ktoré sa 
líšia svojou náročnosťou. Ján 
Ščurko doposiaľ absolvoval pre-
teky v kategóriách: SPARTAN 
– Sprint, Super, Beast, aj Ultra, 
kde zvládol prenos 30kilového 
vreca s pieskom alebo nádoby 
s kameňmi, prenos 40 kilovej 
betónovej gule, plazenie v blate 
popod ostnatý drôt a podobne. 
Úspechom je, ak športovec pre-
teky dokončí v časovom limite 
a bez úrazu. Týmto pretekom 
sa J. Ščurko venuje od roku 2016 
a za tú dobu ich absolvoval už 

29. Je jedným z fyzicky najstar-
ších účastníkov týchto pretekov  
a vo svojej kategórii (50+) sa vždy 
zaraďuje medzi tých najlepších.  
Za svoju športovú kariéru získal 
niekoľko medailí – 4 bronzové, 
4 strieborné a dokonca aj jednu 
zlatú! 

Čerstvému jubilantovi v mene 
OZP v SR ako aj redakcie novín 
POLÍCIA želáme všetko dobré, 
hlavne veľa zdravia a úspechov 
v osobnom, pracovnom, športo-
vom ako aj odborárskom živote! 

J. Rohár s využitím FB Polícia 
Banskobystrického kraja 

Blahoželáme dlhoročnému odborárovi
ODBORY V REGIÓNOCH OKTÓBER  I  2022

Ján Ščurko, zdroj: KR PZ BB


