
	 V	 dňoch	 9.-10.	 novembra	 sa	 
v	španielskej	Malage	konalo	za-
sadnutie	centrálnej	organizácie	
európskych	 policajných	 odbo-
rov	 EuroCOP.	 Odborový	 zväz	
polície	 v	 Slovenskej	 repu	blike	
na	 rokovaní	 reprezentovali	
predseda	Pavol	Paračka	a	pred-
sedníčka	 Rady	 mladých	 OZP	 
v	SR	Františka	Jakubíková.

 Na jesennej konferencii Eu-
roCOP bol za prezidenta európ-
skych policajných odborov zvo-
lený predseda Fínskej policajnej 
únie SPJL Jonne Rinne. Volebné 
obdobie prezidenta EuroCOP je 
dva roky. Novozvolený prezident 
EuroCOP je policajtom od roku 
2002 a už 5 rokov je predsedom 
SPJL a členom výboru EuroCOP. 
„V Bruseli sa prijímajú rozhodnu-
tia, ktoré ovplyvňujú pracovné 
podmienky a bezpečnosť práce 
polície. Preto je dôležité, aby sme 
tam, kde sa prijímajú rozhodnu-
tia, preniesli hlas bezpečnost-
ných profesionálov,“ vyhlásil po 
svojom zvolení J. Rinne. 
Jednou z hlavných tém kon-
ferencie EuroCOP, na ktorú sa 
chce zamerať aj nový prezident 
Rinne je násilie voči policajtom. 
Tento druh násilia narastá v ce-
lej Európe v dôsledku sociálnych 
nepokojov. Na extrémne násilie 
voči policajtom, ktoré zazname-
nali v poslednej dobe vo Švédsku 

a Írsku upozornil aj odchádzajúci 
prezident EuroCOP Calum Steele. 
Calum sa vyslovil za presadenie 
európskej normy na zhromaž-
ďovanie štatistických údajov  
o násilí proti policajtom. Hlavný 
odkaz z konferencie znie: Násilie 
voči policajtom nie je v poriadku  
a nebudeme to tolerovať! 
EuroCOP je zastrešujúca skupina 
pre policajné odbory a zamestna-
necké organizácie v Európe, zdru-
žuje 30 policajných odborov pôso-

biacich v 25 krajinách s celkovým 
počtom viac ako 230 000 členov. 
Podporuje práva a bezpečnosť 
práce polície a zlepšuje výmenu 
informácií a spoluprácu medzi 
európskymi policajtmi. Prináša 
skúsenosti a know-how policaj-
tov do diskusií o policajnej práci 
na európskej úrovni. EuroCOP 
bola založená v roku 2002 a má 
svoje sídlo v Luxemburgu. 
Vyššia ochrana je potrebná aj na 
Slovensku

Na Slovensku rovnako stúpa ag-
resivita voči policajtom a to zatiaľ 
prevažne vo verbálnej rovine. Po-
licajt stráca rešpekt a postavenie, 
ktoré by mal v spoločnosti uží-
vať. Ako povedal predseda OZP 
v SR Pavol Paračka, „aby sme 
zastavili tento negatívny trend, 
opakovane sme pripomienkovali 
novelu priestupkového zákona.“ 
V najnovšej zásadnej pripomien-
ke OZP v SR navrhuje doplniť do 
priestupkového zákona verbálny 

útok na policajta pri výkone jeho 
právomocí alebo pre výkon jeho 
právomocí. „Ak budeme tolero-
vať verbálne útoky na policajtov, 
časom sa dočkáme presne takých 
úmyselných ťažkých fyzických 
útokov na policajtov, akých sme 
svedkami v západných štátoch,“ 
vysvetlil P. Paračka. OZP v SR 
zastáva názor, že verbálne útoky 
voči príslušníkom Policajného 
zboru v našich vnútroštátnych 
pomeroch v období posledných 
rokov naberajú jednak na kvanti-
te svojho výskytu ako aj na svojej 
intenzite. 
 Takéto útoky majú negatívny 
vplyv na riadny výkon služob-
ných činností policajtov a majú 
nepriaznive následky aj pre sa-
motné osoby policajtov nakoľko 
zasahujú do osobnej integrity 
osoby. Nikto ani policajt nie je 
povinný strpieť podobné ne-
prijateľné konanie. Navrhnuté 
zmeny sú plne v súlade s prija-
tým záverom koordinovaného 
postupu boja s násilím proti po-
licajtom, ktorý prijal EuroCOP 
na svojom poslednom zasadnutí. 
„Je potrebné si uvedomiť, že za 
každou uniformou policajta sa 
nachádza človek plniaci si svo-
je úlohy,“ uzavrel predseda OZP  
v SR Pavol Paračka.
J. Rohár

	 Dňa	06.	novembra	oslávil	vý-
znamné	 životné	 jubileum	 60.	
rokov	 člen	 Predsedníctva	 OZP	 
v	 SR,	 zástupca	 civilných	 za-
mestnancov	a	predseda	ZO	OZP	
v	SR	pri	Sekcii	krízového	riade-
nia	MV	SR	Zdenko	Kristin.	

 Generálna riaditeľka Sekcie 
krízového riadenia MV SR Ing. 
Michaela Kaňová spolu s kole-
gami zablahoželala oslávencovi 
Ing. Zdenkovi Kristinovi, k jeho 
okrúhlemu jubileu 60. rokov a v 
mene ministra vnútra Romana 

Mikulca mu pri tejto príležitos-
ti odovzdala pamätnú medailu 
III. stupňa. „Sekcia je o ľuďoch, 
je pre ľudí a funguje vďaka prá-
ci a činnosti ľudí. Naše životné 
a pracovné tempo je nesmier-
ne náročné, ale musíme si vždy 
nájsť čas na chvíľu sa zastaviť, 
zhodnotiť prínos toho druhé-
ho. Aj toto stretnutie je príleži-
tosťou na to, ako si pripomenúť 
jubilanta. Náš dnešný oslávenec 
prežil na sekcii veľa rokov, do-
konca viacero desaťročí. Myslím 
si, že si zaslúži, takéto symbolic-
ké a morálne ocenenie,“ uviedla 

generálna riaditeľka. Na záver 
poďakovala jubilantovi za sve-
domitú a dlhoročnú prácu, a za 
aktívne zastupovanie záujmov 
zamestnancov v Odborovom 
zväze polície v Slovenskej re-
publike. 
 Redakcia novín POLÍCIA ako 
aj vedenie OZP v SR sa pripája 
ku gratuláciám. Čerstvému ju-
bilantovi želáme pevné zdravie 
a ešte veľa síl do ďalšieho boja 
za práva zamestnancov pracu-
júcich v rezorte vnútra. 

	 V	dňoch	3.-4.	novembra	2022	
zasadalo	 v	 Turčianskych	 Tepli-
ciach	Predsedníctvo	Odborového	
zväzu	polície	v	Slovenskej	repub-
like.	Miesto	rokovania	nebolo	vy-
braté	náhodou,	Kúpele	Turčian-

ske	 Teplice	 sú	 partnerom	 OZP	 
v	SR	v	rôznych	benefitoch.	Veľmi	
kvalitné	služby	môžeme	odporu-
čiť	všetkým	našim	členom.	

 Predsedníctvo sa zaoberalo ak-

tuálnym stavom vyjednávaní o ko-
lektívnych zmluvách na rok 2023, 
rozpočtom Ministerstva vnútra 
ako aj návrhom rozpočtu OZP  
v SR na budúci rok. V rámci návr-
hu rozpočtu OZP v SR sa počíta  

s nákupom predmetov pre členov, 
ktoré by primárne využili v službe, 
napríklad multifunkčný nástroj 
s rôznym využitím. Prerokovaný 
návrh rozpočtu OZP v SR bude 
definitívne schvaľovať Rada pred-

sedov OZP v SR,  ktorá sa bude ko-
nať v dňoch 15.-16. decembra 2022 
v  účelovom zariadení Kancelárie 
NR SR Častá – Papiernička. 
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Zasadalo Predsedníctvo OZP v SR

Blahoželáme jubilantovi



Od budúceho roka čakajú OZP 
v SR organizačné zmeny. Pod-
predseda Igor Rohár končí  
v Policajnom zbore po 39 odslú-
žených rokoch aktívnej služby. 
Ak odchádza funkcionár OZP  

v SR, začnú sa vždy objavovať 
rôzne špekulácie. Preto je po-
trebné dodať a zdôrazniť, že  
v žiadnom prípade neodchádza 
z dôvodu nejakej zmeny či nebo-
daj zásahu do sociálneho zabez-
pečenia, ktoré sa z času na čas 
ako hoax objavia a šíria medzi 

policajtmi. 
Pokračujú kolektívne vyjed-
návania, zvyšuje sa hodnota 
stravného 
Vyjednávací tím OZP v SR  
v novembri pokračoval v kolek-
tívnom vyjednávaní so zamest-
návateľom. Ďalšie kolo rokovaní 

bolo naplánované na 1.decem-
bra. Témou rokovaní je aj hod-
nota stravných lístkov. Tie sa 
dodatkom ku KZVS pre rok 2022 
podarilo od 1.decembra zvýšiť 
na 5,10  eur. V tejto otázke sme 
tak predbehli opatrenie MPV-
SR, ktorý s podobným zvýšením 

ráta od 1.januára 2023. Stále však 
platí staré známe, pokiaľ nie je 
dohodnuté všetko, nie je dohod-
nuté nič.  

J. Rohár

 Novým štátnym tajomníkom 
Ministerstva vnútra SR sa od 
10. novembra 2022 stal Ľubomír 
Šablica, ktorý doteraz pôsobil na 
pozícii generálneho tajomníka 
Služobného úradu (GTSÚ) MV 
SR. Na pozíciu GTSÚ od rovna-
kého dátumu nastúpil Peter 
Kolenčík. Návrh, ktorý predložil 
minister vnútra Roman Miku-
lec, schválila vláda na svojom ro-
kovaní 9.novembra.  

Ľubomír Šablica v pozícii štátne-
ho tajomníka vystriedal Vende-
lína Leitnera, ktorý z pozície od-
chádza na vlastnú žiadosť.

„Ďakujem pánovi Leitnerovi 
za odvedenú prácu, prajem mu 
zároveň všetko dobré v ďalšej 

pracovnej oblasti a najmä pevné 
zdravie," vyjadril poďakovanie 
minister vnútra SR Roman Mi-
kulec.

Ľubomír Šablica pôsobil na po-
zícii generálneho tajomníka Slu-
žobného úradu MV SR od roku 
2020, je vyštudovaný právnik a 
odborník vo svojej oblasti. V mi-
nulosti pôsobil na Ministerstve 
vnútra SR, Policajnom zbore, Slo-
venskej informačnej službe, Pre-
zídiu Hasičského a záchranného 
zboru a mal aj svoju vlastnú ad-
vokátsku súkromnú prax.

Nový generálny tajomník Slu-
žobného úradu MV SR Peter 
Kolenčík pracoval od mája 2022 
ako generálny riaditeľ sekcie 

ekonomiky, predtým bol riadite-
ľom Odboru investícii SE MV SR.  
V minulosti pôsobil na viacerých 
manažérskych pozíciách v sta-
vebnom priemysle.

OZP v SR absolvoval s bývalým 
generálnym tajomníkom Služob-
ného úradu MV SR Ľubomírom 
Šablicom množstvo pracovných 
stretnutí a rokovaní. Jeho prí-
stup bol vždy racionálny a kon-
štruktívny. Veríme, že nový ge-
nerálny tajomník Peter Kolenčík 
kontinuálne nadviaže na takúto 
spoluprácu s OZP v SR. 

Obom predstaviteľom rezortu 
vnútra v nových pozíciách že-
láme pevné zdravie a veľa úspe-
chov. 

novanie, komunikovanie a jasné 
zadefinovanie toho, čo chceme 
dosiahnuť a v akom časovom ho-
rizonte. Rozdiel vidím aj v tom, že 
štátna správa je veľmi hierarchic-
ká organizácia a zmena tu trvá 
dlhšie a vyžaduje omnoho viacej 
papierov. 

5.	 Sekcia	 krízového	 riadenia	
spolupracuje	 aj	 s	 Policajným	
zborom	a	Hasičským	a	záchran-
ným	zborom.	Aká	je	táto	spolu-
práca?
 Musím veľmi vyzdvihnúť 
spoluprácu s Policajným zborom, 
ktorá je na veľmi dobrej úrovni. 
Riešime momentálne spoločne 
intenzívne nelegálnu migráciu. 

Vieme sa zorganizovať a jasne si 
povedať, že čo je potrebné. Komu-
nikácia je efektívna a otvorená, 
vždy sa vieme dohodnúť na spo-
ločnom postupe, či riešení. Máme 
výbornú dlhodobú spoluprácu aj 
s Akadémiou Policajného zboru. 
Pripravujeme práve odborné ško-
lenia pre operátorov linky 112, kto-
ré budú realizované v rámci poli-
cajnej akadémie. Viacerí šikovní 
absolventi akadémie pracujú aj 
pre sekciu. S Hasičským a zá-
chranným zborom je veľmi úzka 
spolupráca, dennodenná by som 
až povedala. Sú nevyhnutnou, 
veľmi dôležitou súčasťou Integ-
rovaného záchranného systému  
a ja pevne verím, že spoluprácu 
nastavíme do budúcnosti na veľ-

mi vysokej úrovni. 

6.	Ak	 spomíname	 spoluprácu...	
Aká	je	Vaša	spolupráca	s	Odbo-
rovým	zväzom	polície	v	Sloven-
skej	republike?	
 Veľmi dobrá, naozaj cítim veľ-
kú podporu odborovej organizá-
cie. Myslím si, že máme priamu  
a dobrú spoločnú spoluprácu, ko-
munikujeme otvorene aj o zme-
nách, ktoré chystám na sekcii. 
Myslím si, že odborári vidia, že sa 
snažím veci robiť v prospech sek-
cie, aby sa veci hýbali, aby ľudia 
boli spokojní, aby dostali odmenu 
a boli ohodnotení či už finančne, 
ale aj slovne pochvalou. Aby na-
ozaj do práce chodili s radosťou, 

ako povedal predseda ZO OZP 
v SR Zdenko Kristin, aby ich to 
bavilo, pretože naozaj v práci trá-
vime veľmi veľa času. Myslím si, 
že je dôležité, aby sa ľudia cítili na 
pracovisku spokojní a keď sa nám 
bude spoločne dobre robiť a bude 
dobrá tímová atmosféra, tak cie-
le budeme spoločne dosahovať 
omnoho rýchlejšie a lepšie. Takže 
ja vnímam spoluprácu s odboro-
vou organizáciou ako veľmi pro-
spešnú a zatiaľ skôr vidím veľkú 
podporu z ich strany.

7.	Aká	je	Vaša	vízia	a	stanovene	
úlohy	do	budúcnosti?	
 Práca na sekcii krízového ria-
denia je poslanie. Pomáhame 

ľuďom v tiesni, pomáhame chrá-
niť životy. Musíme byť efektívni  
a potrebujeme mať procesy dobre 
nastavené. Vízia je postaviť pri-
márne tím, ktorý bude spoločne 
fungovať a bude hrdý na veľmi 
dôležitú a hodnotnú prácu, ktorú 
robíme. Verím, že sa nám bude 
dariť dosahovať náročné ciele, 
ktoré máme na stole, že pripra-
víme plány pre prípadné krízové 
situácie tak, aby sme všetci vedeli 
večer lepšie spať. Sekcia krízové-
ho riadenia je kľúčovým útvarom 
v rámci štátu a mojou víziou je 
vybudovať a posilniť ju tak, aby 
bola pripravená na budúce výzvy.
redakcia

	 V	 septembri	 tohto	 roka	 na-
stúpila	 do	 funkcie	 riaditeľky	
Sekcie	 krízového	 riadenia	 Mi-
nisterstva	 vnútra	 Slovenskej	
republiky	 Michaela	 Kaňová.	
Ide	o	skúsenú	manažérku	s	viac	
než	 17-ročnými	 skúsenosťami	 
v	 slovenskom	 bankovom	 sek-
tore.	 V	 čom	 je	 práca	 v	 štátnej	
správe	iná	od	korporátnej	sféry	
a	 ako	 sa	 jej	 spolupracuje	 s	 od-
bormi?	Aj	o	tom	sa	viac	dočítate	
v	nasledujúcom	rozhovore.		
 
	 1.	 So	 začiatkom	 zvládnutia	
prílevu	 utečencov,	 ktorý	 súvisí	
s	vojnovým	stavom	na	Ukrajine,	
bola	 sekcia	 krízového	 riadenia	
vykresľovaná	v	médiách	v	zlom	
svetle.	S	akými	zamestnancami	
sekcie	ste	sa	stretli	po	odbornej	
a	ľudskej	stránke?	

 V prvom  rade chcem spome-
núť, že nikto v tomto štáte ne-
bol pripravený na posledné dve 
krízy, ktoré sa udiali. Či už to bol 
COVID-19 alebo vojna na Ukraji-
ne, tieto posledné krízy preverili 
stav, v akom sa nachádza aj Sek-
cia krízového riadenia Minister-
stva vnútra Slovenskej republiky. 
Boli to naozaj najväčšie krízy za 
posledné desaťročia. Ukázalo sa, 
že je potrebné investovať omno-
ho viac energie, času a peňazí do 
tejto sekcie. Ja vnímam veľmi 
pozitívne to, že práve  vedenie 
ministerstva cíti túto potrebu  
a má chuť veci meniť a podpo-
rovať zmenu, a preto som aj ja 
túto výzvu prijala. Stretla som tu 

veľmi veľa ľudí, ktorí sú šikovní 
a aj odborne zdatní. Potrebujú 
pozitívnu motiváciu, dobrý ma-
nažment, určenie cieľu a pod-
poru v prípade, že majú problém  
a je potrebné niečo eskalovať. Na-
šla som tu aj veľa unavených ľudí 
práve z tých dvoch posledných 
kríz. Viacerí nemajú vyčerpané 
dovolenky ešte z roku 2021. Práve 
kvôli tomu, že agendy na sekcii 
bolo a je veľmi veľa a ľudia sa skôr 
prepúšťali ako prijímali. Z toho 
vznikali situácie, že sa niečo ne-
splnilo, niektoré úlohy sú po ter-
mínoch a sekcia nemala navonok 
dostatočne dobrý imidž. Určite je 
tu aj priestor na zvýšenie efektivi-
ty pri viacerých ľuďoch. Úprimne 
som však príjemne prekvapená, 
že som tu našla veľa ľudí, ktorí 
túto pracú berú ako poslanie. 
Mám tu zároveň veľmi príjemný 
ľudský kolektív. 

2.	Aké	hlavné	úlohy	plnila	sek-
cia	 v	 čase	 Vášho	 vymenovania	
do	funkcie?	
 Agenda sekcie je naozaj veľmi 
široká, oveľa širšia ako som oča-
kávala. Nemôžeme to zúžiť len na 
Ukrajinu a pandémiu koronaví-
rusu, alebo momentálne na nele-
gálnu migráciu. Sekcia krízového 
riadenia má na starosti veľmi ši-
rokú škálu úloh, sú to aj logistické 
sklady, centrum bezpečnostno-
technických činností, patria sem 
kontrolné chemické laboratória. 
Do portfólia sekcie spadá riešenie 
mimoriadnych udalostí, ako sú aj 
ekologické záťaže typu Chemko 

Strážske. Ďalšou dôležitou agen-
dou je Integrovaný záchranný 
systém, tiesňová linka 112, hu-
manitárna pomoc, systémy va-
rovania a vyrozumenia, sirény... 
Mali by sme sa v budúcnosti viac 
venovať prevencii a školeniam  
v oblasti civilnej ochrany. Agenda 
je naozaj širokospektrálna a preto 
je aj veľmi zaujímavá. 

3.	 Plánujete	 urobiť	 reorganizá-
ciu	sekcie,	a	ak	áno,	akú	?	A	čo	
budú	jej	hlavné	ciele?
 Áno, plánujeme urobiť veľkú 
reorganizáciu a jej hlavné ciele 
budú v tom, že dáme preč čin-
nosti, ktoré na sekciu nepatria 
a posilnime tímy, ktoré sú pod-
dimenzované. Veľmi otvorene 
komunikujem s ľuďmi ohľadom 
zmien. Naozaj si myslím, že nie-
ktoré činnosti nesúvisia s krízo-
vým plánovaním, civilnou ochra-
nou a nepatria na sekciu. Tieto je 
potrebné v rámci ministerstva 
vnútra presunúť pod inú sekciu 
alebo odbor. So zvyškom, ktorý 
sem patrí, tak tam vidím naozaj 
veľkú potrebu posilniť niektoré 
role, ktoré tu nie sú. Potrebujeme 
obsadiť voľné pozície, ktoré sú dl-
hodobo neobsadené a to je teraz 
mojou hlavnou prioritou, posta-
viť naozaj silný, funkčný tím, kto-
rý bude fungovať v každej jednej 
kríze. 

4.	 Z	 profesijného	 života	 máte	
skúsenosti	 aj	 s	 komerčným	
priestorom.	Viete	porovnať	roz-

diel	medzi	komerčným	priesto-
rom	a	štátnou	správou	z	Vášho	
pohľadu?
 Rozdiel je obrovský. V korporá-
ciách je kľúčový výsledok oriento-
vaný na cieľ. To znamená, že máte 
jasné úlohy, jasné kompetencie, 
jasné zadanie a jasné termíny.  

V štátnej správe to niekedy práve 
na tomto zlyháva. Aj keď je chuť 
a vôľa, tak potom sa to stratí  
v čase, lebo nie je urobený zápis zo 
stretnutia, nie je stanovený jasne 
termín, alebo ľudia nepochopili 
zadanie. Čo chýba, je práve zorga-
nizovanie, manažovanie, koordi-

Ľubomír	Šablica,	zdroj:	MV	SR	
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Zasadalo Predsedníctvo OZP v SR
pokračovanie z 1. strany

Zmeny vo vedení ministerstva vnútra 

Práca na sekcii krízového riadenia je poslanie

	 V	minulom	čísle	sme	vás	 in-
formovali	o	situácií	v	súvislosti	
s	migračnou	krízou	v	okolí	hlav-
ného	mesta	 Bratislava.	 Medzi-
tým	sa	situácia	dramaticky	vy-
vinula	 aj	na	našich	hraniciach	
s	 Českou	 republikou.	 Uzavretie	
hraníc,	 ku	 ktorému	 29.sep-
tembra	 2022	 pristúpila	 česká	
strana,	 spôsobilo	na	 slovenskej	
strane	hraníc	nemalé	problémy.		
Ako	prví	sa	s	nimi	museli	popa-
sovať	tradične	policajti.	Jedným	
z	okresov,	ktorý	veľmi	silno	po-
stihla	vlna	migrantov	bol	okres	
Skalica.	 Redaktori	 novín	 PO-
LÍCIA	 vycestovali	 do	 regiónu,	
aby	priniesli	informácie	priamo	 
z	miest	udalostí.	

 Okres Skalica patrí medzi naj-
menšie policajné okresy, no z hľa-
diska migračnej krízy je kľúčový, 
nakoľko ním prechádza hlavný 
migračný koridor. Nachádzajú sa 
tu viaceré hraničné priechody, 
vrátane najväčšieho na diaľnici 
D2. Navyše na medzinárodnej 
ceste 1/51 na  hraničnom prie-
chode Holíč – Hodonín funguje 
„Spoločné kontaktné pracovis-
ko“, ktoré zabezpečuje readmisie 
osôb, teda na tomto hraničnom 
priechode česká strana vracia za-
chytených nelegálnych migran-
tov späť na Slovensko. Zlomovým 
momentom z hľadiska prístupu 
Slovenska k migračnej kríze bolo 

obnovenie hraničných kontrol 
na česko-slovenskej hranici od 
29.septembra 2022. V dôsled-
ku odopretia vstupu na územie 
ČR, resp. vracania migrantov 
zachytených českou políciou, sa  
v prihraničnom území okresu 
Skalica, najmä v okolí obce Brod-
ské a mesta Holíč, začali postupne 
hromadiť skupinky migrantov. 
Potulovali sa v blízkosti hraníc, 
čakajúc na príležitosť prekročiť 
hranicu do ČR. V noci prespali  
v lese a cez deň chodili na čerpaciu 
stanicu v Holíči, kúpiť si drobné 
jedlo, kávu, alebo dobiť si telefón. 
Táto situácia predstavovala riziko 
pre bezpečnosť obyvateľov a pre-
to bolo potrebné prijať okamžité 
opatrenia.  Polícia musela aktivo-
vať všetky svoje sily a prostriedky. 
V rámci KR PZ v Trnave bola zria-
dená skupina riadenia a bolo vy-
hlásené bezpečnostné opatrenie. 
Do služieb v prihraničnom okrese 
boli nasadení aj policajti z KR PZ 
v Trnave, výpomoc poskytlo aj 
KR PZ Trenčín.  Migrantov bolo 
treba zhromaždiť a odovzdať na 
zaregistrovanie Oddeleniu cudzi-
neckej polície. Bolo rozhodnuté  
o zriadení registračného centra 
na OO PZ Brodské.  V priebehu 
prvých 4 dní od uzavretia hraníc, 
bolo zaistených až 276 migrantov, 
z toho 36 detí. V drvivej väčšine 
uvádzali ako krajinu pôvodu Sý-
riu.

 V týchto dňoch boli policajti, 
podľa riaditeľa OR PZ v Skali-
ci Jozefa Obucha, odkázaní na 
nezištnú pomoc samosprávy  
a dobrovoľníkov. Hneď v prvý deň 
kontaktoval Jozef Obuch starost-
ku obce Brodské Annu Krídlovú, 
ktorú informoval o vzniknutej 
situácii a požiadal ju o pomoc 
pri nájdení vhodného miesta 
na rýchle dočasné umiestnenie 
migrantov. Starostka bezplatne 
poskytla miestny kultúrny dom 
v Brodskom, v ktorom boli ná-
sledne migranti umiestnení až do 
ich riadnej registrácie cudzinec-
kou políciou. Vzhľadom na dĺžku 
celého procesu bolo potrebné za-
bezpečiť aj jedlo pre migrantov. 
Vďaka spolupráci s miestnym 
poľovným združením sa poda-
rilo vybaviť mäso a kuchárky  
v miestnej škole navarili divinový 
guláš aj zeleninovú polievku.  
 Pre migrantov to bolo prvé tep-
lé jedlo po mnohých týždňoch. 
„Našim ústretovým a ľudským 
prístupom, migranti túžiaci do-
stať sa do Nemecka pochopili, že 
si robíme svoju prácu a boli preto 
počas čakania na registráciu po-
kojní, nevyskytol sa medzi nimi 
žiaden konflikt, hádka a to aj na-
priek tomu, že medzi nimi boli 
Kurdi, Turci, Gruzínci, Afgánci  
a najmä Sýrčania“ povedal riaditeľ 
skalickej polície.

	 Bezpečnosť	 a	 ochrana	 oby-
vateľov,	 ktorí	 boli	 vystrašení	 
z	 nečakanej	 a	 nevítanej	 náv-
števy	 migrantov,	 bola	 na	 pr-
vom	mieste. Aj vďaka aktívnym  
a bleskovým opatreniam polície 
boli zaznamenané len 2 menšie 
priestupky zo strany migrantov. 
Na území okresu Skalica boli za-
držaní a následne aj obvinení 
dvaja prevádzači, ktorí sa snažili 
migrantov nelegálne previesť cez 
hranice. Riaditeľ na záver rozho-
voru nezabudol poďakovať všet-
kým nasadeným policajtom za 
zvládnutie mimoriadnej situácie 
a za vzorné plnenie úloh.  Oso-
bitne vyzdvihol  pomoc a ústre-
tovosť starostky obce Brodské. 

V tejto kritickej situácií nikto 
nehľadel na svoj prospech či fi-
nančnú otázku a neraz poskytol 
pomoc aj z vlastných zdrojov. Zo 
strany obyvateľov regiónu ako aj 
policajtov a vedúcich pracovníkov 
OR PZ Skalica išlo nepochybne  
o veľmi záslužnú činnosť.  
Doplníme, že riaditeľ OR PZ  
v Skalici Jozef Obuch je záro-
veň našim dlhoročným od-
borárom. Ako povedal, veľmi 
si váži prácu svojich podria-
dených a preto verí, že pri 
najbližších odmenách bude 
môcť adekvátne oceniť všet-
kých policajtov za ich úsilie 
a nasadenie, ktorým prispeli  
k zvládnutiu tejto krízovej situ-
ácie. 
 Napriek tomu, že súčasná mi-
moriadna situácia s nelegálny-
mi migrantmi v okrese vznikla 
po zavedení hraničných kon-
trol na českej strane, vzájomné 
česko-slovenské policajné vzťa-
hy ostávajú na dobrej úrovni. 
Okresný riaditeľ PZ v Skalici je  
v pravidelnom kontakte s okres-
ným riaditeľom Policie ČR v Ho-
doníne. „My sa na nich určite 
nehneváme, len si robia svoju 
prácu, navzájom si vymieňame 
informácie, aby sme tento prob-
lém zvládli “ konštatuje zástup-
ca riaditeľa OR PZ v Skalici Ró-
bert Sloboda. 

Pohľad	českých	kolegov
 Zaujímal nás aj pohľad českej 

strany na situáciu. Vďaka ústre-
tovému prístupu riaditeľa OR PZ 
v Skalici sme sa vydali s hliadkou 
na menší hraničný priechod Ska-
lica – Sudoměřice. Aj na takomto 
menšom hraničnom priechode 
sa nachádzalo až okolo 7-8 čes-
kých kolegov. Tí zastavovali každé 
prichádzajúce auto, rýchlou kon-
trolou sa snažili nezdržať občana 
viac ako je nutné. Pri obhliadke 
poctivo vždy pozreli, na rozdiel 
od rakúskych kolegov, aj do kuf-
ra auta. Veliteľ hliadky vysvetlil, 
že tak robia na základe interných 
predpisov, keďže aj tam sa môžu 
ukrývať migranti. Na hraničné 
priechody sú odvelení policajti  
z celej Českej republiky. Konkrét-
ne na tejto hranici pôsobili poli-
cajti až z ďalekého Karlovarského 
kraja, ktorý hraničí s Nemeckom. 
Veliteľ hovorí o bezproblémovej 
spolupráci so Slovákmi, pozitívne 
hodnotí pochopenie bežných ľudí 
pre súčasnú situáciu. Ďalej sa nám 
zveril, že napriek tomu, že po-
chádza z Karloveského kraja má 
veľmi blízky vzťah k Slovákom  
a Slovensku, nakoľko aj jeho man-
želka je Slovenka. Milé stretnutie 
s českými kolegami sme zakončili 
spoločnou fotografiou, ktorá má 
symbolizovať spoluprácu sloven-
skej a českej polície naprieč hra-
nicami. 
 Vo všeobecnosti českí kole-
govia pracujú vo veľmi náročnej 

Riaditeľ	OR	PZ	v	Skalici	Jozef	Obuch	so	starostkou	
Brodského	Annou	Krídlovou,	zdroj:	J.	Obuch

Migračná kríza na Záhorí ukázala 
schopnosti polície 

pokračovanie na 4. strane
Česko-slovenská	policajná	spolupráca	funguje
zdroj:	J.	Rohár



	 Máte	 zaujímavú	 otázku	 tý-
kajúcu	 sa	 služobného	 pomeru,	
štátnozamestnaneckého	 pome-
ru,	 pracovného	 pomeru	 vo	 ve-
rejnom	záujme	alebo	BOZP?	Na-
píšte	nám	a	odpoveď	nájdete	na	
stránkach	novín	POLÍCIA.
	 Do	 redakcie	nám	prišla	otáz-
ka	od	nášho	člena:

 Ako dlhoročný člen Odboro-
vého zväzu Polície v Slovenskej 
republike sa obraciam na vás  
s otázkou, že či ako príslušník 

Policajného zboru podľa záko-
na č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe 
príslušníkov Policajného zboru, 
Slovenskej informačnej služby, 
Zboru väzenskej a justičnej stráže 
Slovenskej republiky a Železničnej 
polície môžem figurovať ako spo-
ločník resp. konateľ v spoločnosti s 
ručením obmedzeným (s.r.o.) a ak 
áno za akých podmienok.
Odpoveď právnika JUDr. Ivana 
Syrového: 
Príslušník Policajného zboru ne-
môže podľa zákona pôsobiť ako 

konateľ spoločnosti. Môže síce 
pôsobiť ako spoločník len s majet-
kovou účasťou, no nesmie pritom 
vykonávať žiadnu činnosť pre tú 
spoločnosť, v čom býva často prob-
lém. Navonok síce figuruje len ako 
spoločník, no preukáže sa, že aj ro-
kuje a zastupuje spoločnosť a to už 
je problém z hľadiska zákona. 
Svoje zaujímavé otázky píšte na 
novinypolicia@gmail.com.
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prevádzke a  viacerí dúfajú v sko-
ré ukončenie opatrení. Po Covid 
opatreniach takáto úloha dosť 
ťažko vplýva na každý personálne 
nedostatočne vybavený zbor. Na 
hraniciach niektorí strávia aj 12 až 
16 hodín denne, ubytovanie majú 
až v 80 km vzdialenom Brne.  Pod-
ľa informácií z hraníc by kontroly 
mali pokračovať do 13.decembra 

2022. Je na politickej dohode Slo-
venskej a Českej republiky či budú 
pokračovať aj po tomto termíne. 
Prísne opatrenia migrantov po-
stupne vytláčajú zo skalického 
okresu, zaznamenané sú pokusy 
o prechod v Trenčianskom kraji 
či presun migrantov až do Poľska, 
ktoré hranice nekontroluje.

V	 Brodskom	 nie	 sú	 mig-
ranti	novinkou	
V rámci okresu Skalica bolo na 
registrovanie zachytených mig-
rantov určené Obvodné odde-
lenie Policajného zboru v Brod-
skom, pod ktoré patrí aj hlavný 
diaľničný hraničný priechod s ČR 
– na D2. Toto obvodné oddelenie 
nebolo vybrané náhodou. V mi-
nulosti, pred vstupom Slovenska 
do schengenskej zóny, išlo o od-
delenie hraničnej polície, ktoré sa 
zaoberalo nelegálnou migráciou 
a zabezpečovalo verejný poriadok 
v prihraničnej oblasti.
 Riaditeľom tohto obvodného 
oddelenia je  Peter Hladík, ktorý 
je v služobnom pomere v ozbro-
jených zložkách celkovo 38 rokov  
a je zároveň aj služobne najstarším 
policajtom v skalickom okrese.   Na 
tie staré časy, kedy bol riaditeľom 
hraničného oddelenia Brodské  si 
veľmi dobre spomína. Súčasnú krí-
zu nevníma ako závažný problém, 
no upozorňuje na poddimenzova-
nie svojho oddelenia. Aby súčasnú 
situáciu zvládali, museli byť po-
silnení policajtmi aj z iných útva-
rov a zriadené tu bolo pracovisko 
oddelenia cudzineckej polície. Od 
konca septembra, od vypuknutia 
migračnej krízy, prešlo oddelením 
v Brodskom viac ako tisíc migran-
tov ktorí tu boli zaregistrovaní. Na 

zvýšenie  kapacity pre umiestne-
nie migrantov pred registráciou, 
resp. dočasne po registrácii, boli na 
dvore postavené aj 3 veľké nafuko-
vacie stany s vybavením.
 Registráciu migrantov vyko-
náva Oddelenie cudzineckej polí-
cie. V čase najkritickejšej situácie 
pracovníci cudzineckej polície 
pracovali celý deň bez prestávky. 
Prvé dni krízy boli podľa riadite-
ľa Hladíka menšou katastrofou, 

ktorú sa však podarilo zvládnuť. 
Dnes je už počet zachytených 
migrantov oveľa menší. V čase na-
šej návštevy sa na oddelení nachá-
dzalo 11 migrantov, ktorí sa dobro-
voľne prihlásili v stanovom tábore   
v Kútoch. Ten funguje od  7. no-
vembra.  Peter Hladík si spomína 
aj na azylové zariadenie v neďale-
kom Adamove, ktoré roky slúžilo 
na ubytovanie migrantov a bolo 
vybavené sprchami,  kuchynkami 
a ďalšími sociálnymi zariadenia-
mi. Na účely dnešnej migračnej 
krízy žiaľ toto zariadenie už nie je 
použiteľné. V správe mesta Gbely 
bolo zariadenie roky nevyužívané 
a v súčasnosti sa nachádza v nevy-
hovujúcom stave. 
 Súčasná situácia s migrant-
mi nie je podľa riaditeľa Hladíka 
zložitejšia ako tie minulé. „Teraz 
tu máme síce nárazovo veľa mig-
rantov, ale máme zodpovedajúcu 
techniku a počítače pre spracova-
nie potrebnej administratívy. Ke-
dysi boli na to policajti oddelenia 
sami, so starými písacími strojmi,“ 
s úsmevom na tvári spomína, že 
ani pre starších obyvateľov Brod-
ského nie sú cudzinci v obci žiad-
nou novinkou. Dobrou správou je, 
že neboli zaznamenané vážnejšie 
porušenia verejného poriadku. 
Migranti totiž vedia, že akýkoľvek 
prečin by im mohol narušiť plány 
na cestu do vysneného Nemecka.  
Migranti sa podľa Hladíka najviac 
zaujímajú o jedlo a o to, kde si do-
biť telefóny.

Cesta	migrantov	–	z	Brod-
ského	 do	 Kútov	 a	 potom	
na	západ...
 Počas našej návštevy bola  
v Brodskom prítomná aj jednot-

ka cudzineckej polície. Jej vedúca 
nám potvrdila, že za posledné  
2 mesiace sa venujú prioritne nele-
gálnej migrácií. Ona sama pôvod-
ne pracovala na úrade a zaoberala 
sa legálnou migráciou. V aktuálnej 
situácií potvrdzuje, že každý pra-
covník musí podať 100% výkon  
a využíva sa aj množstvo nadča-
sov. 
 Každého migranta cudzinecká 
polícia vypočuje a spíše s ním zá-

pisnicu. Pri komunikácií využíva 
tlmočníkov, ktorí sami pochá-
dzajú z Blízkeho východu, no sú 
občanmi Slovenskej republiky. Tí 
sú vďaka svojej praxi schopní po-
merne jednoducho odhaliť, kto 
odkiaľ pochádza. Výnimku na 
vyhostenie majú vďaka medzi-
národným záväzkom SR jedine 
migranti pochádzajúci zo Sýrie.  
V prípade ak sú zistení  migranti  
z iných krajín, napríklad z Maroka, 
nasleduje administratívne vyhos-
tenie. Po registračnom procese sú 
migranti spravidla umiestnení do 
tábora v Kútoch, kde sú následne 
informovaní aj o možnosti po-
žiadať o azyl na Slovensku. Veľká 
až absolútna väčšina migrantov  
o túto možnosť nemá záujem.  Za-
ujímavosťou je, že sú migranti po-
merne dobre finančne vybavení, 
krádeže preto nie sú časté. 
 Dokonca si v prípade cesty 
vlakom bezproblémovo kupujú 

aj cestovné lístky. Väčším problé-
mom je, že pracovníci cudzineckej 
polície, okrem odobratia odtlačkov 
prstov a prejdenia databáz, nema-
jú ako overiť mnohé tvrdenia mig-
rantov. Často tak môžu uviesť  vy-
myslené meno či vek. Podozrenie z 
falošného veku môže byť hlavne v 
prípade mladistvých, ktorí nechcú 
riskovať odlúčenie od skupiny. 
 Počas mesiaca október sa prob-
lém s migrantmi presunul aj do 
susedného okresu Senica, kde sa 
už zaregistrovaní migranti, kto-
rým sa nepodarilo dostať cez hra-
nice, začali hromadiť na železnič-
nej stanici v obci Kúty. Prespávali 
v čakárni a snažili sa vlakmi do-
stať do ČR. Preto bolo rozhodnuté 
o zriadení stanového ubytovania 
pre migrantov v blízkosti železnič-
nej stanice s kapacitou do 200 
osôb. Na zabezpečení činnosti  
a prevádzky strediska sa podieľa 
okrem ľudí z krízového riadenia 
aj množstvo dobrovoľníkov, prof. 
Krčméry so svojim tímom tu po-
skytuje zdravotnú starostlivosť. Aj 
tu je viazaných množstvo policaj-
tov z rôznych útvarov, na verejný 
poriadok a bezpečnosť tu dohlia-
da 7 hliadok. Policajti železničnej 
polície vykonávajú spoločný vý-
kon služby s českými policajtmi 
– kontrolu nelegálnej migrácie vo 
vlakoch smerujúcich do ČR. Od 
začiatku novembra policajtom pri 
zvládaní migračnej krízy vypomá-
hajú aj príslušníci Ozbrojených síl 
SR, do služby v oboch okresoch 
bolo vyčlenených celkom 34 voja-
kov.
  Do stanového tábora sme sa 
vydali spoločne s milým sprie-
vodom Zuzany Kubovičovej zo 
sekcie krízového riadenia Minis-
terstva vnútra. Tábor vznikol na 
mieste záchytného parkoviska, 
priamo pri železničnej stanici  
v Kútoch. Jeho ochranu zabezpe-
čuje polícia spoločne s výpomocou 
z OS SR.  Krízové riadenie zabezpe-
čuje technické podmienky tábora 
ako sú ohrievače či stany. Majú 
na starosti rovnako zabezpečiť aj 
základnú zdravotnú prehliadku 
prichádzajúcich a poskytujú mig-
rantom dve jedlá denne. Žiadosti  

o azyl rieši migračný úrad spoloč-
ne s cudzineckou políciou. Infor-
mácie z tábora potvrdzujú, že mig-
ranti nechcú ostať na Slovensku. 
V tábore ostanú v priemere 2 dni 
,počas ktorých sa opakovane po-
kúšajú prekročiť hranicu a vydať 
sa na cestu na západ. Po zavede-
ní spoločných česko-slovenských 
hliadok vo vlakoch ešte na stanici 
v Kútoch, radikálne poklesol počet 
migrantov, ktorí by skúšali využiť 
túto možnosť. Postupne sa tak 
presúvajú na sever. Zamestnanec 
sekcie krízového riadenia MV SR 
pôsobí počas dňa v tábore ako ko-
ordinátor. Zamestnanci sa pri tej-
to úlohe striedajú a každý sa môže 
dobrovoľne prihlásiť na deň, ktorý 
mu vyhovuje. Nikto na túto prácu 
nie je nútený a za každý nadčas 
mu je poskytnuté náhradné voľ-
no. „Ja svoje náhradné voľno ale 
nevyužijem, “ hovorí rozhodne 
mladá pracovitá kolegyňa a hrdo 
dodala, že už podala predsedovi 
ZO OZP v SR Zdenkovi Kristinovi 
žiadosť o vstup do odborov. Záve-
rom povedala, že prácu v tábore 
vníma hlavne ako pomoc pre ľudí 
v ťažkej situácií. V žiadnom prípa-
de sa migrantom podľa nej nepo-
skytuje nejaký luxus, len základné 
potreby. 
 Po ukončení redakčnej cesty 
jednoznačne možno konštato-
vať, že takúto rozsiahlu krízu 
by sa nepodarilo vyriešiť bez 
aktívneho nasadenia všetkých 
zúčastnených zložiek. Otázkou 
je, či sme boli na ňu vopred ako 
krajina dostatočne pripravení. 
Ľudia v teréne si ale jednoznač-
ne odviedli svoju prácu tak ako 
mali. Poďakovanie patrí poli-
cajtom, zamestnancom rezortu 
vnútra, vojakom ako aj všetkým, 
ktorí dobrovoľne pomáhajú  
v prvej línií v boji proti nelegálnej 
migrácií.  

J. Rohár, B. Balogh

Migračná kríza na Záhorí ukázala 
schopnosti polície 

	 V	Nitre	sa	tento	rok	konal	už	
21.	 ročník	 akcie	 Kvapka	 krvi,	 
v	 rámci	 ktorej	 policajti	 a	
hasiči	 darovali	 tú	 najcen-
nejšiu	 tekutinu.	 Túto	 zá-
služnú	 aktivitu	 spoločne	 or-
ganizujú	ZO	OZP	v	SR	v	Nitre	 
a	nitrianski	hasiči.	

 Počas roka sa konajú dva 
odbery krvi, pričom prvý orga-
nizujú hasiči a druhý policajní 

odborári.  Aj tento rok sa v uto-
rok 4.októbra premenila zasa-
dačka Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru v Nitre na 
odberné miesto pre darovanie 
krvi. Každému policajtovi či ha-
sičovi, ktorý prišiel darovať tú 
najcennejšiu tekutinu patrí veľ-
ká vďaka. Celkovo sa zúčastnil a 
krv prišlo darovať 22 policajtov 
a 4 hasiči. Aj takýmto spôso-
bom sa pomáhajú zachraňovať 
životy. Práve policajti či hasiči 

sa môžu kedykoľvek pri výkone 
svojej práce dostať do situácie, v 
ktorej budú na svoju záchranu 
potrebovať darovanú krv. Preto 
treba oceniť aj vedenie ZO OZP  
v SR v Nitre, ktoré spoločne s ha-
sičmi drží túto tradíciu pri živo-
te a plánuje v nej pokračovať aj 
budúci rok. 
J. Rohár 

	 V	 stredu	 19.októbra	 dora-
zil	 do	 Pezinku	 po	 prvý	 raz	
165-metrov	 dlhý	 protidro-
gový	 vlak	 Revolution	 tra-
in.	 Špeciálne	 upravený	 vlak	 
s	 vlastnými	 kinosálami	 a	 in-
teraktívnymi	 miestnosťami	
poskytuje	 ucelený	 vzdelávací	
program	zameraný	na	protidro-
govú	prevenciu	pre	deti	a	mlá-
dež.	 Celá	 akcia	 sa	 uskutočnila	
aj	vďaka	finančnému	prispeniu	
základnej	 organizácie	 Odbo-
rového	 zväzu	 polície	 v	 Sloven-
skej	 republike	 pri	 Okresnom	
riaditeľstve	 Policajného	 zboru	 
v	Pezinku	a	Senci. 

 Predseda ZO Michal Pe-
niak pre noviny POLÍ-
CIA vysvetlil, že myšlienka 
vznikla v rámci rozhovorov s po-
licajnou okresnou preventistkou 
a aj vďaka výborným vzťahom  
s miestnou samosprávou v Pezin-
ku a okolí. „Chceli sme ukázať, že 
polícia nie je len represívna zlož-
ka, “ hovorí Peniak a vysvetľuje, 
že peniaze na projekt použila zák-
ladná organizácia z výťažku tom-
boly odborárskeho plesu. Tento 
ples sa zvykol až do covidovej pan-
démie konať každý rok a výťažok 
z tomboly pravidelne putuje na 
dobročinné účely. Posledný ples 
sa konal v januári 2020 a v tomto 
období sa počítalo aj s príchodom 
protidrogového vlaku. Plány na-
koniec skrížila pandémia a tak 
sa tento úspešný projekt posunul 
až o 2 roky. Nakoľko samospráva 
nevedela v čase prípravy projektu 
zohnať zálohovú platbu, základ-

ná organizácia prispela a to vo 
výške 3700 eur, čo je takmer 40% 
všetkých nákladov. Celkovo účasť 
protidrogového vlaku v Pezinku 
stála 7900 eur a to aj vďaka spon-
zorskej zľave. Aj vďaka príspevku 
tejto základnej organizácie OZP 
v SR malo okolo 500 detí zo škôl 
v Pezinku a okolí zabezpečenú 
výraznú zľavu na prehliadku pro-
tidrogového vlaku. Z tohto dôvo-
du sa aj na pozvánke k protidro-
govému vlaku nachádzalo  logo 
OZP v SR.  Michal Peniak hovorí o 
výbornej spätnej väzbe zo strany 
škôl, ako aj detí a mládeže. Do bu-
dúcnosti je podľa neho potrebné 
získať ďalších sponzorov, aby sa 
podarilo tento dobrý projekt ďalej 
šíriť. 
 Autorom projektu je dizajnér  
a výtvarník Pavel Tůma. S myš-
lienkou venovať sa preventív-
nym programom zameraným 
na prevenciu drog prišiel po tom, 
ako sa mu pred 21 rokmi predáv-
koval blízky kamarát na pervitín. 
Na školách podľa neho chýbala 
takzvaná zážitková pedagogika 
a preto sa vo svojom vlaku sna-
ží aj interaktívne zaujať mládež. 
Tá vo všeobecnosti oveľa lepšie 
príjme takýto zážitkovo-náučný 
program, ako len nudnú pred-
nášku. Tůma ďalej vysvetľuje, že 
vlak je mobilný a môže byť každý 
deň niekde inde. V jeho vnútri sa 
v rámci interaktívnych miestnos-
tí nachádzajú miesta, ktoré deti 
krátko predtým videli v premie-
tanom filme. Miestnosti sú veľmi 
autenticky upravené a môžeme  
v nich nájsť bar, miesto autoneho-

dy, vrátane vraku zničeného auta, 
miestnosť na vypočúvanie na 
polícií alebo drogovú skrýš. Pre-
venčný program Revolution train 
nekončí len pri vlaku. Najnovšie 
bol predstavený systém inovatív-
nych klubovní, kde sa budú deti 
schádzať a robiť dobré skutky. Ide  
o ďalší spôsob modernej zážitko-

vej výučby, ako vhodnou formou 
deťom ukázať, ako ľahko môžu 
zísť z cesty a spadnúť do sveta 
drog, ktorý neraz končí až fatálne. 
Pozitívne program videl aj vtedaj-
ší primátor mesta Pezinok Igor 
Hianik, ktorý si myslí, že deti sa  
v niektorých prezentovaných si-
tuáciách môžu aj nájsť a následne 
si premyslieť, kam budú kráčať. 
 Prezentácie prevenčného 
programu Revolution train sa zú-
častnili aj zástupca riaditeľa KR 
PZ v Bratislave, psychologička KR 
PZ v Bratislave a zástupca riadite-

ľa odboru poriadkovej polície OR 
PZ v Pezinku. Zástupca riaditeľa 
KR PZ Bratislava Ján Pažický, 
ktorý v minulosti pôsobil aj ako 
riaditeľ OR PZ BA II, má priamu 
skúsenosť s bojom s drogovou 
kriminalitou. Do pôsobnosti OR 
PZ BA II patrí aj neslávne známy 
objekt „Pentagón“ v miestnej čas-

ti Vrakuňa. „Drogová kriminalita 
je celospoločenský problém a po-
lícia je len jednou z častí z celého 
spektra štátnych orgánov, ktoré 
sa zaoberajú touto problemati-
kou, “ povedal s tým, že polícia 
rieši aj dôsledky drogovej činnosti  
a to prostitúciu či ľahké krádeže.  
V oblasti „Pentagónu“ sa aj v spo-
lupráci s mestskou políciou poda-
rilo urobiť kus poctivej práce. Pri-
blížil, že množstvo prípadov, ktoré 
v tejto oblasti polícia rieši, ani ne-
patrí medzi drogovú trestnú čin-
nosť. „Sú to často zúfalci, ktorí 

si za 2 eurá kúpia placebo, rôzne 
prímesi, ktoré nezodpovedajú ani 
jednej dávke. Tu vidím priestor 
pre mimovládny sektor a dobro-
činné organizácie, aby sa o tých-
to ľudí postarali a pomohli im, “ 
uzatvoril zástupca riaditeľa KR 
PZ BA. Akcie ako sú protidrogový 
vlak môžu aj podľa neho vhod-
ným spôsobom upozorniť deti  
a mládež, kam to môže dospieť, ak 
sa to nezastaví hneď v začiatkoch.  
Čo sa týka protidrogových aktivít 
Policajného zboru v okrese Pezi-
nok, dbá sa na to, že polícia nie je 
len represívna, ale aj preventívna 
zložka. Preventistka OR PZ Pezi-
nok chodí pravidelne prednášať 
na základné školy, pravidelne sa 
vykonávajú aj preventívno-bez-
pečnostné akcie na školách a to 
zväčša v reakcií na podnety od 
zriaďovateľov. V poslednom obdo-
bí sa vykonali dve takéto akcie na 
školách v Pezinku a jedna v Šen-
kviciach. Tieto aktivity podporujú 
aj rodičia združení v Rade rodičov. 
Pri takýchto a ďalších preventív-
nych aktivitách OR PZ Pezinok 
úzko spolupracuje aj s Mestskou 
políciou Pezinok.
Psychologička Krajského riaditeľ-
stva Policajného zboru v Bratisla-
ve Anna Smoleňáková upozorni-
la na ďalšiu oblasť, na ktorú sa aj 
prezentácia v protidrogovom vla-
ku zameriava a to na nebezpečen-
stvo alkoholu. Policajti majú kaž-
dodenné skúsenosti s dôsledkami 
alkoholu za volantom, no verej-
nosť zbystrila pozornosť až po 
tragickej nehode na Zochovej ulici  
v Bratislave. Alkohol je nebez-

21. ročník Kvapky krvi v Nitre
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	 Základná	 organizácia	 Odbo-
rového	 zväzu	 polície	 v	 Sloven-
skej	 republike	 pri	 Okresnom	
riaditeľstve	 Michalovce	 č.10/27	
ZO.	

 Základná organizácia vznikla  
v roku 1993. Jej prvým pred-
sedom bol Milan Vasko, ktorý 
ešte pred založením odborovej 
organizácie viedol v Michalov-
ciach neofi ciálne občianske 
združenie, svojou činnosťou 
veľmi blízke dnešným odbo-
rom. Súčasný predseda ZO Ma-
rek Ihnacik nastúpil do funkcie 
predsedu po smrti Milana Vas-
ka, ktorý ho viedol a učil práci  
v odboroch. Marek Ihnacik patrí 
medzi zakladajúcich členov ZO 
OZP v SR v Michalovciach. Hes-

lom michalovských policajných 
odborárov je „v jednote je sila“. Aj  
z tohto dôvodu ho ako mladé-
ho policajta oslovili v roku 1993 
starší kolegovia, aby rozširoval 
povedomie o činnosti základ-
nej organizácie v rámci OR PZ  
v Michalovciach u policajtov, ale 
aj civilných zamestnancov. Už  
v mladom veku sa aktívne zú-

častňoval akcií a tak sa prirodze-
ne pripravoval na funkciu pred-
sedu ZO. 

 Nadporučík Marek Ihnacik je 
príslušníkom Policajného zboru 
od novembra 1991 a pracuje ako 
kriminalistický technik na Od-
delení kriminalisticko-technic-
kej činnosti OR PZ Michalovce, 
oddelenie pátrania.  Vo voľnom 
čase sa venuje rodine, práci na 
rodinnom dome či prácam v zá-
hrade. Okrem toho a ak mu to 
čas a prostriedky umožňujú, rád 
cestuje po Slovensku a blízkom 
okolí.  

V čom vidíte zmysel fungovania 
odborov?
 Hlavnou úlohou odborov je 
chrániť práva zamestnancov  
a angažovať sa v živote štátu, lebo 
štát tvoríme my ľudia – mravce. 
Žiaľ v platovej sfére sa stále nepri-
bližujeme ani k stredoeurópske-
mu štandardu. Spôsobom práce, 
vybavením, ale aj mzdami sme 
stále 10 rokov za našimi kolegami 
v susedných krajinách. V prípade 
kolektívneho vyjednávania platí, 
že sa môžeme prikrývať len takou 
perinou na akú máme.  Môžeme 
sa chodiť učiť do Poľska. V roku 
1998 som chodil na dôstojní-
cku školu v Devínskej Novej Vsi  
v Bratislave. Nedávno som tam 
bol znova, od tej doby tam vyme-
nili len okná. Je smutné, že ute-
čenci zo Sýrie majú pomaly lep-
šie postele než policajti na škole.  
V Košiciach je o niečo lepšia situá-
cia, no aj tam sme vo vybavenosti 
zariadenia veľmi ďaleko za sused-
nými štátmi.

V čom spočíva prínos vašej ZO?
 Naša základná organizácia tak 
ako ostatné má veľký význam 
a prínos, nakoľko musí byť nie-
kto, kto bude zastupovať práva 
zamestnancov a nemôže to byť 
riadené len centrálne, musí to byť 
podelené aj po najnižšie štruk-
túry, aby boli ľudia informovaní  
o protestoch či vyjednávaniach.  
V rámci našej ZO aktívne spolu-
pracujeme so sociálnymi partner-
mi, či už s OR PZ alebo Centrom 
podpory. Na našom „dvore“ si 

musíme rozumieť aj s riaditeľom,  
s vedúcimi či s obslužným per-
sonálom. Vyzdvihol by som aj 
sociálny aspekt našej činnosti. 
Vďaka našej ZO sa podarilo za-
bezpečiť veľa vecí, ktoré síce je 
zamestnávateľ povinný, no neraz 
nie je schopný ich zabezpečiť. 
Príkladom môže byť zariadenie 
kuchyniek, taniere, mikrovlnky 
či rôzne súpravy alebo aj kosačky. 
Takto pomáhame riešiť inak (pre 
zamestnávateľa) nedosiahnuteľ-
né úlohy. Ako odbory poukazuje-
me na všetky vážne nedostatky  
a snažíme sa v rokovaniach  
s kompetentnými zjednať nápra-
vu. 
 V poslednej dobe sme sved-
kami pomerne slabej aktivity 
niektorých našich členov. V mi-
nulosti, v 90. rokoch, keď som 
vstupoval do odborov aj Policaj-
ného zboru, sme sa oveľa viac an-
gažovali. Napriek tomu naši čle-
novia vedia, že sa môžu obrátiť na 
nás. Držíme spolu a vzájomne sa 
podporujeme. Veľmi dobrá spo-
lupráca funguje s vedením OR 
PZ. Pravidelne sa stretávame na 
operatívnych poradách a schô-
dzach. Ak má vedenie nejakú 
požiadavku, tak ju posúvam niž-
šie ľuďom. Rozprávame sa spolu  
a vždy ak je to možné, tak sa nám 
snažia vychádzať v ústrety, no ani 
oni nemajú všemožné právomoci  
a možnosti. 

 Celkovo má naša ZO 124 čle-
nov, z toho 85 je policajtov a 27 
civilných zamestnancov. Ide  
o niečo viac ako polovicu zamest-
nancov OR PZ v Michalovciach. 
Máme aj 12 dôchodcov. V súčas-
nosti máme mierny pokles člen-
skej základne asi o 15 členov, ktorí 
odišli do dôchodku. Viacerí z nich 
si neuvedomia, že pri odchode  
z PZ môžu ako dôchodcovia ostať 
v OZP v SR. Po svojom odchode 
majú mnohí záujem ísť s nami na 
zájazd, no už sa na nich nevzťa-
huje benefit člena. Rovnako si 
títo členovia, ktorí odchádzajú do 
dôchodku neuvedomujú, že v prí-
pade vystúpenia z odborov, strá-
cajú benefit v podobe podporné-
ho fondu v prípade nehody alebo 
smrti. Po vystúpení z odborov nie 

je možné za účelom opätovného 
získania tohto benefitu ani dopla-
tiť spätne členské, ako sa niekedy 
usilujú blízki bývalého člena. 
Trápi nás slabšia angažovanosť 
mladých v rámci okresu a preto 
musíme opäť začať aktívnejšie 
chodiť až na obvodné oddele-
nia a hodnotenia, stretávať sa  
s mladými, riešiť ich problémy, 
aby sme sa dostali do povedomia 
každého policajta. Žiaľ, dnes vidí-
me dopady covidovej krízy, ktorá 
prakticky zastavila našu činnosť.  

Akým aktivitám sa v rámci ZO 
venujete?
 Pravidelne organizujeme rôz-
ne akcie pre našich členov a ich 
rodiny. Po oddeleniach napríklad 
robievame Deň detí. Ak je záujem, 
organizujeme na Šírave alebo vo 
Vinnom policajné ukážky so pso-
vodmi a technikou. Pri tejto akcii 
nám zvykne vychádzať v ústrety 
aj okresný policajný riaditeľ. Ďa-
lej organizujeme cestovateľské 
zájazdy po Slovensku, ale aj do 
zahraničia. V minulosti  sme boli 
dokonca pri mori v Chorvátsku  
a Bulharsku. Snažíme sa naše 
výlety aj tematicky zladiť s našou 
činnosťou ako policajných odbo-
rárov. Napríklad počas návštevy 
Prahy sme boli v Policajnom mú-
zeu. V Poľsku som sa zúčastnil vý-
menného pobytu, kde som nad-
viazal kontakty s organizáciou 
tamojších vyslúžilých policajtov. 
Pred vojnou sme mali naplánova-
nú aj cestu na policajné oddelenie 
v ukrajinskom Ľvove. Výlety do-
tujeme pre našich členov a ich ro-
dinných príslušníkov. Budúci rok 
plánujeme výlet na južnú Mora-
vu. Po covidovom období plánuje-
me znovu obnoviť aj tradíciu ob-
ľúbeného Policajného plesu. Ten 
najbližší už 27.ročník sa bude ko-
nať 4.februára 2023 a člen ZO OZP  
v SR bude mať vstup zdarma. 
Naša základná organizácia ďalej 
zvykne organizovať malé pohos-
tenie pre ženy na MDŽ ako aj od-
meny na sv. Mikuláša. Tento rok 
ešte plánujeme vianočný zájazd 
do Krakova a Zakopaného. 

Váš okres nepochybne najviac 
zasahuje aj utečenecká kríza sú-

visiaca s vojnovým konfliktom 
na Ukrajine. Ako sa to v praxi 
prejavuje? a Ste spokojný s pre-
rozdelením odmien za nasade-
nie policajtov v bezpečnostných 
opatreniach súvisiacich s touto 
krízou? 
 V našom regióne máme veľmi 
široký záber čo sa týka trestnej 
činnosti. Zabezpečenie hraníc rie-
ši hraničná polícia, no všetko os-
tatné riešime aj my. Chodievame 
aj do Vyšného Nemeckého. Riešia 
sa trestné činy prevádzačstva, 
pašovania tovarov, falšovania  
a podobne. Od vypuknutia ukra-
jinskej krízy sa na území nášho 
okresu nachádza väčšie množ-
stvo utečencov z Ukrajiny. Na-
priek tomu nebola zaznamenaná 
zvýšená trestná činnosť Ukrajin-
cov. V poslednej dobe, ale prichá-
dzajú sťažnosti na to, ako využí-
vajú bankový systém, pomerne 
rozšírený je bankomatový turiz-
mus. Miestni sa na tieto praktiky 
sťažujú, ale nezaznamenali sme 
vážnejšie problémy z hľadiska zá-
kona. Čo sa týka ukrajinskej krízy, 
chodievame strážiť aj utečenecké 
centrum. Tu robíme s touto krí-
zou prakticky všetci. Preto ma 
mrzí, že mnohí nedostali sľúbené 
odmeny aj napriek tomu, že sa 
akýmkoľvek spôsobom podieľali 
na eliminácii nepriaznivých dô-
sledkov tejto krízy. Osobne som  
v tejto veci rozprával aj s okresným 
riaditeľom, no bolo mi povedané, 
že odmeny nie sú nárokovateľná 
čiastka. Pevne verím, že ohláse-
ná druhá etapa odmien bude  
v rámci nášho okresu prerozdele-
ná spravodlivejším kľúčom, pre-
tože doteraz nikto nevie, aký kľúč 
bol u nás použitý. 

Kontakt: 
mail: marek.ihnacik@minv.sk

adresa: 
OR PZ Michalovce,
ZO OZP v SR č. 10/27
Hollého 46 Michalovce 07 101

0908 982 354

Rozprával sa Ján Rohár

Základné organizácie OZP v SR (19.) 
Na stránkach POLÍCIE vám predstavujeme základné organizácie Odborového zväzu 
polície v Slovenskej republike v rámci pravidelnej rubriky.

Marek	Ihnacik

pečná droga a čím skôr dieťa 
začne piť, tým je väčšia pravde-
podobnosť, že prepadne závis-
losti.  Po dľa A. Smoleňákovej  
v súčasnosti práve v časoch krí-
zy, pandémie či vojny, mladí ľu-
dia stále viac siahajú k alkoholu, 
ale aj drogám, aby si pomohli a 
na čas sa zbavili negatívnych in-
formácií. Práve preto majú pre-
ventívne akcie ako Revolution 
train zmysel. Protidrogový vlak 
strávil v Pezinku jeden deň.  Po 
odchode z Pezinka navštívil aj 
hlavné mesto Bratislavu, kde sa 
obdobné podujatie konalo pod 

záštitou Bratislavského samo-
správneho kraja a Železničnej 
spoločnosti Cargo. 

ZO OZP v SR plánuje ďalšie ak-
cie
 Úspešná akcia – protidrogo-
vý vlak Revolution train nie je 
jediná ani posledná prospešná 
policajná aktivita, na ktorej sa 
miestna ZO OZP v SR spolupo-
dieľa finančne aj materiálne. 
Odborový zväz polície v okrese 
často supluje aj služobný úrad, 
napríklad pri rôznych nákupoch 

a príspevkoch. Michal Peniak už 
teraz hovorí aj o príprave nasle-
dujúceho odborárskeho policaj-
ného plesu. Získané finančné 
prostriedky z tomboly sa plá-
nujú opäť využiť na pomoc pre 
sociálne slabšie rodiny. Základ-
ná organizácia OZP v SR takisto 
plánuje zorganizovať posedenia 
pre policajtov vo výsluhovom 
dôchodku, na ktorých sa často 
zabúda.  

J. Rohár
interaktívna	miestnosť	na	vypočúvanie,	zdroj:	J.	Rohár	

	 Do	redakcie	nám	prišla	veľmi	
silná	správa	od	nášho	kolegu	od-
borára,	predsedu	základnej	orga-
nizácie	OZP	v	SR	v	Novom	Meste	
nad	Váhom	Rastislava	Gašpara,	
ktorý	je	zároveň	aj	krajský	pred-
sedom.	 Popisuje	 v	 nej	 príbeh,	
ktorý	 sa	 síce	 neskončil	 šťastne,	
ale	ukazuje	nám	veľkú	súdržnosť	 
a	 ochotu	 nezištne	 pomáhať	
iným.

 Koncom mesiaca máj 2022 sme 
sa ako odborári vybrali na trojdňo-
vý zájazd do Prahy a Drážďan. Ako 
vždy zájazd bol úspešný a ľudia 
boli spokojní. Až na smutnú uda-
losť, ktorá sa počas výletu udiala 
nášmu bývalému kolegovi, výslu-
hovému dôchodcovi a dnes už bo-
hužiaľ nebohému Petrovi Juhási-
kovi. 
Pred odchodom z Prahy sme 
mali naplánovanú ešte prehliad-
ku ZOO. Ráno pri raňajkách mi 
kolegovia oznámili, že v hoteli je 
sanitka a lekár ošetruje Petra. 
Išiel som teda hneď pred recepciu, 
kde pri záchrannej službe stála  
a plakala jeho dcéra Viktória, s kto-
rou boli spoločne na zájazde. Oše-
trujúci lekár nám oznámil, že sa 
pravdepodobne jedná o mozgovú 

príhodu, čo sa bohužiaľ po prevo-
ze do nemocnice potvrdilo. Jeho 
stav bol teda veľmi vážny. Peter žil  
v spoločnej domácnosti iba zo svo-
jou dcérou Viktóriou, ktorá práve 
v tom čase maturovala. Zlomkom 
sekundy zostala na všetko sama. 
Hneď sme sa jej snažili pomôcť. 
Nechal som jej na seba kontakt, 
aby sme sa mohli priebežne infor-
movať o Petrovom zdravotnom 
stave. Po pár dňoch sa ešte v praž-
skej nemocnici Petrov stav stabi-
lizoval. Stále však bol v umelom 
spánku a na pľúcnej ventilácii. Asi 
po 14-tich dňoch liečby mi Viktó-
ria volala, že ak to situácia dovolí, 
tak si bude môcť otca previezť na 
Slovensko. Viktória spolu so svojou 
matkou a Petrovou exmanželkou, 
začali vybavovať prevoz. Hneď ale 
narazili na obrovský problém. Pre-
voz so špeciálnou sanitkou, pre 
pacienta v umelom spánku, by 
stál minimálne 75 000 Kč, teda asi 
3 000 eur. Keďže Peter na výlete 
nebol komerčne cestovne pripois-
tený, tak celá úhrada zostávala na 
jedinej príbuznej, na dcére Viktórii. 
Naša zdravotná poisťovňa uhrá-
dza takýto prevoz až vtedy, keď je 
tam pacient viac ako 3 mesiace. 
Peter nemohol zostať v pražskej 
nemocnici, nakoľko potrebovali 

lôžko a jeho stav bol stabilizovaný. 
Hneď som preto vyhlásil v rámci 
našej základnej organizácie, ale i v 
rámci Okresného riaditeľstva PZ 
Nové Mesto nad Váhom, zbierku 
za účelom pomoci úhrady tohto 
finančne náročného prevozu. Veľ-
mi som bol rád, že naši odborári 
hneď zareagovali a začali prispie-
vať ľubovoľnou čiastkou. Dokonca 
prispievali aj neodborári a aj kraj-
ský riaditeľ prispel na zbierku a to 
hneď medzi prvými. Bolo vidno, 
že ľudia sú ešte stále ochotní po-
môcť.  Po pár dňoch, čo som ozná-
mil zbierku sa mi ozval jeden náš 
člen a to Mgr. Martin Maradík  
a spýtal sa, že či už máme vybavenú 
sanitku na prevoz Petra z Prahy. 
Odpovedal som, že prevoz stojí cca 
3000 eur a rodina zháňa peniaze. 
Martin mi vtedy  povedal, že on vo 
voľnom čase jazdí so sanitkou pre 
jedno občianske združenie v Tren-
číne, ktoré takéto prevozy dokáže 
urobiť. Hneď som mu preto dal 
kontakt na Viktóriu. Na druhý deň 
mi volal, že oslovil majiteľa občian-
skeho združenia, že potrebujeme 
pomôcť bývalému kolegovi odbo-
rárovi a že máme problém zohnať 
takú čiastku. Martin prišiel s tým, 
že bude za prevoz potrebné uhra-
diť len náklady na palivo a zaplate-

nie lekára. Samozrejme, že on ako 
vodič pôjde zadarmo. Celé to tak 
malo stáť cca 500 eur. Výbornú 
správu sme oznámili Viktórii a tá 
bola veľmi rada, že jej otca preve-
zieme domov na Slovensko. Prevoz 
Petra sa uskutočnil  22. júna 2022, 
pričom pre Petra bol s našim odbo-
rárom aj sám majiteľ sanitky Pavol 
Šulovský z občianskeho združenia 
EMERGENCY SUPPORT O.Z. Pod 
Juhom Trenčín. Peter bol úspešne 
prevezený na oddelenie JIS v ne-
mocnici Myjava. Jeho zdravotný 
stav bol stále vážny a prognózy  
v ďalšej liečbe nevyznievali vôbec 
optimisticky. Peter zostal pripúta-
ný na lôžko a bola u neho nutná 
24-hodinová opatera. Dcéra Petra 
nám 9. augusta oznámila tú naj-
smutnejšiu správu. Otec Peter Ju-
hásik v ranných hodinách zomrel 
v nemocnici v Myjave. Veľmi nás 
zarmútilo, že náš kolega boj o ži-
vot prehral. Vyzbierané peniaze 
pre Petra za prevoz na Slovensko 
vo výške 550 eur sme chceli odo-
vzdať občianskemu združeniu. 
Majiteľ sanitky Pavol Šulovský 
však nechcel za tento prevoz žiad-
ne peniaze a ak vraj chceme, nech 
ich odovzdáme pozostalej rodine. 
Keďže po Petrovi zostala iba jeho 
jediná dcéra Viktória, tak sumu zo 

zbierky sme odovzdali práve jej. Po 
pohrebe sme sa streli s Viktóriou  
a jej mamou. S plačom nám podá-
vali ruky a ďakovali za všetku po-
moc a podporu v tej najťažšej chví-
li. Povedali, že takúto pomoc od 
cudzích ľudí nečakali a sú radi, že 
Peter bol odborárom, lebo tak ako 
sme sa mi snažili pomôcť, nebý-
va niekedy zvykom ani od rodiny. 
Ako predseda základnej organizá-
cie OZP v SR som hrdý na svojich 
členov. Vedia vždy pomôcť a v 
ťažkých chvíľach aj veľmi rýchlo 
sa mobilizovať. Veľká vďaka patrí 
osobitne Martinovi Maradíkovi 
- policajtovi z OO PZ Nové Mesto 
nad Váhom, ako aj občianskemu 
združeniu EMERGENCY SU-
PPORT O.Z. Pod Juhom Trenčín. 
Dobrí ľudia sa nájdu i v dnešnej 
dobe, keď sa od seba ľudia odďaľu-
jú a nikto s nikým nechce mať nič 
spoločné. 
Kolega Peter Juhásik nar. 
22.03.1963 – zomrel 09.08.2022,  
v PZ odslúžil 35 rokov .
Peter, navždy ostaneš v našich 
spomienkach.
Česť tvojej pamiatke.

 Končiť,	 pozor!	 alebo	 Cesta	 do	
hlbín	 vojakovej	 duše...	 Tak	 znie	
názov	 novej	 knihy	 od	 Rastisla-
va	Hajka,	v	ktorej	autor	pútavo	
a	 miestami	 aj	 vtipne	 na	 zákla-
de	 svojich	 osobných	 prežitých	
skúseností	 opisuje	 každodenný	
život	 počas	 povinnej	 základnej	
vojenskej	 služby	 v	 rokoch	 1993-
1994	 v	 popradských	 kasárňach.	
Kniha	 je	autobiografickým	spo-
mínaním	dlhoročného	policajta	
a	bývalého	odborára,	v	súčasnos-
ti	 riaditeľa	 centra	 vzdelávania	 
a	 psychológie	 sekcie	 personál-
nych	 a	 sociálnych	 činností	 na	
ministerstve	 vnútra	 plk.	 JUDr.	
Rastislava	 Hajka,	 PhD.	 	 Dlhé	
roky	pôsobil	aj	ako	pedagóg	a	ne-
skôr	zástupca	riaditeľa	Strednej	
odbornej	 školy	Policajného	 zbo-
ru	v	Pezinku.	 S	 autorom	knihy	
sa	rozprával	Ján	Rohár.	
 
Ako ste sa vlastne dostali k napí-
saniu knihy Končiť, pozor! alebo 
Cesta do hlbín vojakovej duše...  ?
 Keď som sa s kamarátmi  
v minulosti rozprával o príhodách  
z  vojenčiny, uvedomil som si, že 
tie moje zážitky sú možno natoľ-
ko zaujímavé a zábavné, že by som  

o nich mohol napísať aj knihu. 
Písanie ma veľmi baví a napísať 
vlastnú knihu bolo mojim celoži-
votným snom. Nebol to však vô-
bec ľahký proces. Dlho som to od-
kladal a až na prelome rokov 2008 
a 2009 som si začal pripravovať 
poznámky, aby som nepozabúdal 
na to, čo som prežil. Knihu som 
začal písať v septembri 2019 a do-
končil som ju zhruba v máji 2020, 
kedy sme už mali za sebou prvú 
vlnu pandémie COVID 19. Písal 
som takmer každý večer, spontán-

ne niekedy len 20 minút a inokedy 
aj 3 hodiny. Po dokončení knihy 
nasledovala relatívne dlhá etapa 
hľadania vydavateľa a čakania na 
vydanie knihy. Začínajúci autori 
to nikde nemajú ľahké, no nedal 
som sa odradiť  a šiel som za svo-
jim snom. Nakoniec sa mi podari-
lo dohodnúť so známym českým 
vydavateľstvom Naše vojsko a tak 
je od októbra 2022 môj sen sku-
točnosťou a kniha je v predaji na 
Slovensku i v Českej republike, cez 
internet i v kamenných kníhku-
pectvách. Vydavateľstvo dokonca 
aktuálne pripravuje preklad kni-
hy do češtiny.

Ako spomínate na svoju vojen-
skú službu? 
 Ako všetko, aj vojenčina mala 
svoje výhody aj nevýhody. Ja som 
mal od malička sen ísť k polí-
cií, bavili ma filmy z policajného 
prostredia, zbrane a podobne. Na 
druhej strane bolo pre každého  
nevýhodou vojenskej služby (a to 
opisujem aj v knihe) je napríklad 
odlúčenie od rodiny. Ja som zák-
ladnú vojenskú službu absolvo-
val v rokoch 1993-1994 v Poprade 
u spojárov. Základná vojenská 

služba bola vtedy povinná a ani 
som neplánoval nejakým spôso-
bom sa jej vyhnúť. Chcel som ísť 
pracovať k polícií a vedel som, že 
vojenský výcvik mi pri tej práci  
v polícii môže len pomôcť, čo sa aj 
potvrdilo. Oboznámil som sa so 
základným fungovaním ozbro-
jeného zboru a naučil sa narábať 
so zbraňami, nosiť rovnošatu či 
správať sa k nadriadeným. My 
ako spojári sme sa naviac učili sta-
vať antény, pohybovať sa v teréne  
a chodili sme do prírody. Bolo to 
určite zaujímavé pre mladého cha-
lana, no ak máte odpor k unifor-
me či zbraniam potom by ste mali 
problém to zvládnuť. Vojnu najlep-
šie zvládali tí, ktorí nemali prob-
lém podriadiť sa autoritám, plniť 
rozkazy nadriadených a celkovo 
fungovať vo vojenskom prostre-
dí. Po rokoch pôsobenia v SOŠ PZ 
Pezinok môžem tiež konštatovať, 
že  mladým policajtom vojenský 
výcvik chýba. V Pezinku som zažil 
mladých policajtov (poslucháčov), 
ktorí ešte vojenčinu absolvovali 
a viem ich porovnať s chalanmi, 
ktorí vstupujú do PZ dnes.

Nelákalo Vás ostať v armáde 
miesto vstupu do polície? 

 Ani nie, pretože som sa hlásil k 
polícií už aj pred nástupom na zá-
kladnú vojenskú službu. Vtedy ma 
ešte ako 18-ročného pre veľký zá-
ujem nezobrali. Oproti dnešnému 
stavu sa vtedy robil výber, dnes 
žiaľ zažívame obdobie menšieho 
záujmu o prácu v polícii, ale to by 
bolo na samostatnú knihu... Takže 
aj napriek tomu, že som bol vzorný 
vojak, nedostal som ponuku ostať 
v armáde a ani som nad tým ne-
premýšľal. Lákalo ma ísť k polícií, 
mal som tam aj kamarátov a som 
rád, že mi to nakoniec vyšlo a dnes 
slúžim už 28. rok. 

Plánujete aj knihu o svojich zážit-
koch z polície? 
 Premýšľam nad tým, mám ur-
čitý zámysel, alebo skôr námet ale 
detaily si zatiaľ nechám pre seba. 
Dve tretiny života v Policajnom 
zbore som strávil v SOŠ PZ Pezi-
nok, bolo by o čom písať. Uvidíme 
ako sa bude dariť mojej prvej kni-
he, budem vďačný za každú spät-
nú väzbu či recenziu od čitateľov. 
A jedného dňa,  keď už nebudem 
aktívny v polícií možno napíšem 
knihu aj z policajného prostredia. 

Súdržnosť odborárov je dôležitá!

Rastislav Hajko a jeho knižný debut

VAŠE NÁMETY A TIPY NA REPORTÁŽE POSIELAJTE NA

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

Rastislav	Hajko	so	svojím	
knižným	debutom,	zdroj:	J.	Rohár	
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