
 Minister vnútra SR Roman 
Mikulec sa 22. septembra  
v Banskej Bystrici zúčastnil 
na rokovaní Predsedníctva 
Odborového zväzu polície  
v Slovenskej republike.

 Na zasadnutí minister oboz-
námil vedenie a predsedov kraj-
ských rád OZP v SR o aktuálnom 
stave a možnostiach rokovaní  
k štátnemu rozpočtu. Rokova-
nie sa nieslo v pracovnom a kon-
štruktívnom duchu. Reforma 
PZ mala byť bližšie predstavená 
na policajnom aktíve s prezi-
dentom PZ, ktorý bol ale neskôr 
zrušený. Minister vnútra veno-
val svoju pozornosť aj blížiacej 
sa energetickej kríze. Vyzval na 
šetrenie prostriedkov MV SR  
a aby sa zamestnanci v práci 
správali ako doma. Na záver vy-
jadril ochotu väčšej spolupráce  
s OZP v SR, hlavne v komuni-

kačnej oblasti, a to aj prostred-
níctvom prezentovania stano-
vísk MV SR v novinách POLÍCIA 
alebo na facebooku. Následne si 
minister vypočul postrehy a pri-
pomienky členov Predsedníctva 
OZP v SR. Pripomenul, že mu 
situácia v PZ nie je ľahostajná, 
no rozhodujúcim faktorom je 
objem financií, ktoré sa podarí 
v rámci štátneho rozpočtu pre 
rezort zabezpečiť. Záujem polo-
žiť otázky ministrovi vnútra bol 
veľký, no žiaľ ani viac ako 3-ho-
dinové rokovanie nebolo dosta-
točné na zodpovedanie všetkých 
otázok a preto mnohé z nich 
ostávajú otvorené. Obe strany 
sa, ale dohodli na pokračovaní 
nastoleného konštruktívneho 
dialógu. Všetkým by nám totiž 
malo ísť o to isté, a to zlepšenie 
pracovných podmienok zamest-
nancov rezortu. J. Rohár

 Deň po predsedníctve za-
sadala 23.septembra 2022 
v Banskej Bystrici aj Rada 
predsedov ZO OZP v SR.  

 V úvode zasadnutia prítom-
ných privítal predseda OZP v SR 
Pavol Paračka, spoločne s pod-
predsedami Igorom Rohárom  
a Mariánom Mikulom. Podpred-
seda Roman Laco sa rokovania 
nezúčastnil zo zdravotných dô-
vodov. P. Paračka informoval  
o účasti ministra vnútra Roma-
na Mikulca na zasadnutí Pred-
sedníctva OZP v SR, pričom do-
dal, že podrobnejšie informácie 
o stretnutí prednesú predsedom 

základných organizácií prísluš-
ní krajskí predsedovia. V ďal-
šom bode P. Paračka informoval  
o plánovanej Demonštrácii pro-
ti chudobe organizovanej Kon-
federáciou odborových zväzov  
v SR 8. októbra 2022 v Bratislave. 
Spomenul možnosť organizá-
cie spoločnej dopravy prostred-
níctvom autobusov. Demon-
štrácia proti chudobe sa bude 
konať súbežne s demonštráciou  
v Prahe na Václavskom námestí, 
ktorú organizuje partnerská Čes-
ko-moravská konfederácia odbo-
rových zväzov a (ČMKOS). Pod-
poru protestu vyjadril aj Rakúsky 
odborový zväz (ÖGB).

Rokovanie Rady predsedov OZP 
v SR ďalej pokračovalo infor-
movaním o prebiehajúcich ak-
tuálnych rokovaniach súvisia-
cich s príspevkom na návratné  
a nenávratné sociálne výpomoci 
v rámci sociálneho fondu. Pod-
predseda Igor Rohár priblížil, že je 
snaha, aby zo strany MV SR boli 
zohľadnené námietky odborárov 
v súvislosti s prepočtom dávky so-
ciálnej výpomoci. Zámerom OZP 
v SR je zmeniť všeobecné pod-
mienky poskytovania pomoci zo 
sociálneho fondu. Ako problémo-
vý sa javí odsek 11 článku 7 naria-
denia MV SR o návratnej sociálnej 
výpomoci zo sociálneho fondu,  

v ktorom sa uvádza, že žiadateľ, 
ktorému už bola poskytnutá vý-
pomoc, môže opätovne požia-
dať o ďalšiu výpomoc až najskôr 
po 15 rokoch od poskytnutej už 
splatnej výpomoci z fondu. Táto 
lehota je podľa predsedu OZP  
v SR neprimerane dlhá, hlavne 
v prípade zamestnancov, ktorí  
v rámci výpomoci čerpali len 
časť peňazí a nie plnú sumu.  
Ďalším problémovým bodom, 
ktorého zmenu iniciuje OZP  
v SR je článok 14 odsek 4 na-
riadenia MV SR o sociálnej vý-
pomoci. Podľa tohto bodu za-
mestnávateľ posudzuje každých  
5 rokov hrubú mzdu priznanú  
v dobe jeho posudzovania.   
V tomto prípade OZP v SR nesú-
hlasí s tým, aby sa suma každých 
5 rokov prepočítavala a zvyšo-
vala. Na zasadnutí Rady predse-
dov ďalej P. Paračka informoval  
o schválení podania návrhu na 
navýšenie príspevku na pôžičky, 
prestavbu a nábytok. V súvislosti 
s účtom vo FIO Banke vysvetlil, 
že zo strany ministerstva nastala 
administratívna prekážka, kto-
rá spôsobila pozdržanie úkonu.  
V ďalšej časti boli po prestávke prí-
tomní informovaní o návrhoch, 
ktoré prešli predsedníctvom, na 
udelenie ocenení. Následne bol 
tento návrch radov predsedov 
schválený.

 Nasledovala bohatá diskusia,  
v rámci ktorej sa prediskutova-
lo viacero návrhov a podnetov 
z regiónov. Debata sa dotkla aj 
zmien v redakcii novín POLÍCIA. 

Podpredseda OZP v SR Mari-
án Mikula vyzval predsedov ZO  
k priamej komunikácii s novou 
redakciou novín. Aj prostredníc-
tvom odborárskych novín treba 
propagovať aktivity jednotlivých 
základných organizácií, ale aj tlačiť 
na riešenie niektorých problémov. 
Debata sa ďalej dotkla aj blížiace-
ho sa kolektívneho vyjednávania 
v rezorte vnútra. Dlhá a podnetná 
diskusia priniesla so sebou viaceré 
podnety, ktorými sa bude vedenie 
OZP v SR zaoberať v nasledujú-
com období. Predseda ZO OZP  
v SR pri SOŠ PZ v Košiciach  
Daniel Čukalovský informoval  
o alarmujúcom stave oválu na 
škole, o poškodených a nevyho-
vujúcich žinenkách v telocvični, 
ako aj o celkovom nevyhovujú-
com stave v oblasti telovýchovy 
na škole. Prostredie, v ktorom 
sa pripravujú na službu budúci 
policajti absolútne nespĺňa po-
trebné parametre k výcviku. 
Vedenie SOŠ si podľa vedenia 
OZP v SR nemôže naďalej zakrý-
vať oči pred týmito problémami  
a musí prevziať svoju zodpoved-
nosť. Situácia na SOŠ PZ v Koši-
ciach bude predmetom bližšieho 
spracovania aj na stránkach no-
vín POLÍCIA. Rovnako naša re-
dakcia vyberá témy aj z pomedzi 
ďalších podnetov z regiónov. 

Najbližšie zasadnutie Rady pred-
sedov ZO OZP v SR sa bude konať 
v dňoch 15 – 16. 12. 2022, pravde-
podobne v Častej - Papierničke.

J. Rohár, B. Balogh
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Minister vnútra na Predsedníctve OZP v SR
ROČNÍK XXXII  I  ČÍSLO 9  I  SEPTEMBER  I  2022  I  SLEDUJTE OZP V SR NA

NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR

Z rokovania Rady predsedov OZP v SR 



 Dňa 8.septembra 2022 Mi-
nisterstvo vnútra SR udelilo 
bývalému prezidentovi KOZ 
SR a predsedovi OZP v SR Ma-
riánovi Magdoškovi ocenenie 
za jeho dlhoročný prácu v pro-
spech slovenskej polície. 

 Udelenie Čestnej plakety mi-
nistra vnútra Slovenskej repub-
liky bolo pre čerstvého 60-tnika 
Mariána Magdoška prekvape-
ním. „Bol som absolútne pre-
kvapený a neočakával som, že 
po odchode z OZP v SR, keď som 
bol zvolený za prezidenta KOZ 
SR sa ešte niekto bude venovať 
môjmu okrúhlemu životnému 
jubileu a ocení takto moju dlho-
ročnú prácu pre rezort vnútra, 
“ povedal po slávnostnom akte 
M. Magdoško. Udelenia oce-
nenia sa na pôde ministerstva 
vnútra zúčastnilo aj vedenie 
OZP v SR, na čele s predsedom 
Pavlom Paračkom a podpred-
sedami Igorom Rohárom a Ma-
riánom Mikulom. V mene mi-
nistra vnútra Romana Mikulca 
ocenenie odovzdal generálny 
riaditeľ sekcie personálnych  
a sociálnych činností MV SR 
Ivan Fufaľ. 

 Marián Magdoško začínal  
v polícií v roku 1982 a pôsobil na 
rôznych úsekoch, či už na ochra-
ne ústavných činiteľov alebo 
v rámci poriadkovej polície na 
obvodných oddeleniach. Svoje 
policajné pôsobenie zakončil  

v hodnosti plukovník. V Odbo-
rovom zväze polície v Slovenskej 
republike si M. Magdoško po-
stupne prešiel viacerými funk-
ciami od základnej organizácie 
až po funkciu podpredsedu  
a neskôr predsedu celého od-
borového zväzu. V roku 2018 
bol zvolený za prezidenta Kon-
federácie odborových zväzov 
Slovenskej republiky a túto 
funkciu vykonával do júna toh-
to roka. 

 Aktívny odborár Magdo-
ško si pri príležitosti svojho 
jubilea, ako aj ocenenia pre no-
viny POLÍCIA zaspomínal na 
svoje začiatky v Odborovom 
zväze polície v Slovenskej re-
publike, ktorý pomáhal spo-
luzakladať. Pred rokom 1989 
boli totiž odbory vo vtedajšom 
Zbore národnej bezpečnosti 
(predchodca dnešnej polície) 
zakázané. Celé odborové hnu-
tie tak po Nežnej revolúcií vzni-
kalo podľa M. Magdoška na 
zelenej lúke. Opodstatnenosť 
odborov sa podľa neho potvrdila  
v celom rade prípadov, či už išlo  
o rôzne druhy klientelizmu ale-
bo vnútornej korupcie, ako aj  
v situáciách, v ktorých si jedinec 
sám nemôže pomôcť, obzvlášť 
v bezpečnostných zložkách, 
kde platia úplne iné pravidlá 
než v civilnom živote. Išlo tu 
aj o právne a sociálne istoty 
policajtov. „Našim najväčším 
vzorom bol nemecký odborový 

zväz polície GDP a v domácich 
podmienkach Odborový zväz 
KOVO, fungujúci v tej dobe ešte 
na federálnej úrovni,“ vysvet-
lil začiatky policajných odbo-
rov M. Magdoško a dodal, že sa 

postupne podarilo postaviť na 
nohy solídne odborové hnutie, 
ktorého najdôležitejší odkaz sa 
nesie v duchu demokratizácie 
polície a celej spoločnosti. Ten-
to demokratický odkaz je podľa 

neho stále aktuálny aj v dnešnej 
dobe. „Ak nebude demokracia  
v polícií, tak nebude ani v spo-
ločnosti,“ dodal na záver. 
J. Rohár

 Prezident Policajného zboru 
Štefan Hamran zvolal na štvr-
tok 29.septembra do priestorov 
Akadémie PZ aktív prezidenta 
Policajného zboru. Na tomto ak-
tíve mala byť predstavená aktu-
álna vízia vedenia Policajného 
zboru, po jednom roku Štefana 
Hamrana vo funkcii prezidenta 
PZ . Pozornosť sa mala veno-
vať reforme Policajného zboru, 
policajnému školstvu, odchodu 
policajtov zo zboru či otázkam 
mzdy a sociálneho zabezpeče-
nia (valorizácia dôchodkov).  
S informáciami mal vystúpiť aj 
minister vnútra Roman Miku-
lec či generálny riaditeľ Nemoc-
nice sv. Michala Branislav Delej. 
V neposlednom rade bolo na 

programe aj riešenie financo-
vania materiálno-technického 
vybavenia v Policajnom zbore. 
Aktívu sa okrem vedenia Poli-
cajného zboru mali zúčastniť aj 
ďalší vybraní funkcionári Pre-
zídia Policajného zboru, všetci 
riaditelia a zástupcovia kraj-
ských riaditeľstiev Policajného 
zboru, všetci riaditelia okres-
ných riaditeľstiev Policajného 
zboru a zástupcovia policajných 
odborov. Predstavitelia Odboro-
vého zväzu polície v Slovenskej 
republike očakávali predstave-
nie dlho očakávanej reformy 
Policajného zboru, ako aj od-
povede na otázky, kedy bude 
zabezpečené prostredie pre po-
licajtov hodné 21.storočia. Dva 

dni pred plánovaním konaním 
policajného aktívu, ale prišla 
zmena. Na základe rozhodnutia 
prezidenta PZ Štefana Hamra-
na bol aktív prezidenta Policaj-
ného zboru zrušený z dôvodu 
jeho neodkladných služobných 
povinností. Zároveň bolo ozná-
mené, že najbližšie pracovné 
stretnutie vo forme aktívu pre-
zidenta PZ sa bude konať až  
v januári 2023. Na otázku či je 
reforma Policajného zboru na-
ozaj pripravená si tak budeme 
musieť počkať.
J. Rohár 

 Účasť členov OZP v SR na 
Demonštrácií proti chudobe, 
ktorú organizuje Konfederá-
cia odborových zväzov SR sa 
dnes považuje ako uplatnenie 
prirodzeného demokratického 
práva na protest. Nie vždy sa, 
ale právo policajtov na protest 
bralo ako samozrejmosť

 Bývalý predseda OZP v SR 
Miroslav Litva spomína na úpl-
ne prvé plánované protestné 
zhromaždenie v roku 1997. To sa 
napokon neuskutočnilo, nakoľ-
ko premiér Vladimír Mečiar zvo-
lal narýchlo veliteľské zhromaž-
denie, na ktorom vystúpil pred 
150-timi funkcionármi. Po vý-
mene názorov s predsedom od-
borov M. Litvom nakoniec sľúbil 
vyhovieť všetkým požiadavkám 
odborov a protest tak už nemal 

zmysel. Iná situácia nastala  
v roku 2005 za úradovania mi-
nistra vnútra Vladimíra Palka. 
Vtedy sa minister snažil za kaž-
dú cenu zabrániť protestom. Na 
deň, keď boli protesty 
naplánované, tak boli 
vyhlásené mimoriad-
ne akcie, aby sa za-
bránilo účasti väčšie-
ho počtu policajtov. 
Okrem toho, minister 
vyvíjal tlak aj na sa-
motného M. Litvu ako 
aj podpredsedov OZP 
v SR. Nakoniec sa pro-
test podarilo úspešne 
zorganizovať. Zúčast-
nilo sa ho okolo 3,5 tisíc 
policajtov a podporiť ho prišli aj 
zástupcovia EUROCOP, oblečení 
v policajných uniformách. 
V zahraničí sú protesty policaj-

ných odborárov bežnou vecou. 
Nedávno sa v Škótsku zástup-
covia odborov dokonca zapojili 
do akcie podobnej štrajku. Ne-
šlo síce o normálny štrajk, keď-

že ten majú policajti v Škótsku, 
rovnako ako u nás zakázaný, ale 
o špecifickú protestnú akciu na-
zvanú Vypovedanie dobrej vôle 

(withdrawal of goodwill). Akcia 
prebiehali celkovo šesť týždňov 
a v rámci nej odborári zo Škót-
skej policajnej federácie (Scottish 
Police Federation) vedenej gene-

rálnym tajomníkom 
Calumom Steelom (od 
2020 je aj preziden-
tom EUROCOP) na-
vrhli členom odborov, 
aby prestali chodiť do 
práce skôr než začne 
pracovná zmena a za 
všetok čas navyše žia-
dali nadčasy, tiež aby 
operační dôstojníci 
prichádzali do zmeny 
presne, čím vznik-
ne nutnosť predošlej 

zmeny žiadať o nadčasy, keďže 
prebratie zmeny nejaký čas trvá. 
Zároveň bolo prijaté odporúča-
nie, aby policajti nenosili domov 

elektroniku za účelom jej nabitia 
pred novou zmenou. Vzhľadom 
na vysoké ceny energií a malý 
rozpočet polície, sa to z dobrej 
vôle často v Škótsku robievalo. 
Odborárom sa v Škótsku nako-
niec podaril ich cieľ a presadili 
zvýšenie platov policajtov o 5%.  

 V prípade Slovenska, v roku 
2005 bol protest rovnako úspeš-
ný, no k podpisu kolektívnej 
zmluvy došlo až na jar roku 
2006 po nástupe nového minis-
tra Martina Pada. Na základe 
týchto príkladov možno konšta-
tovať, že aj nátlakové akcie, ak 
sa vykonávajú v súlade so záko-
nom majú zmysel a sú potreb-
né. Ostáva veriť, že úspechom 
skončí aj Demonštrácia proti 
chudobe, pretože tá sa nikomu 
nevyhýba. J.Rohár

Čaká sa na peniaze
 V minulom čísle sme vás v člán-
ku „V práci sa nezastavia“ informo-
vali o zložitej situácií na oddelení 
dokladov OR PZ v BA IV. Redakcii 
novín POLÍCIA sa dostala do rúk 
odpoveď riaditeľa odboru dokla-
dov a evidencií Prezídia Policajné-
ho zboru Jozefa Jánskeho, adreso-
vaná nespokojnej občianke, ktorá 

pravdepodobne musela vystáť nie-
koľkohodinový rad pri čakaní na 
nové doklady. Oddelenie dokladov 
a evidencií P PZ eviduje od konca 
februára 2022 na celom území Slo-
venska enormný záujem občanov 
o vydanie cestovných dokladov, 
predovšetkým cestovných pasov, 
ktoré atakujú kapacitné a perso-

nálne možnosti oddelení dokladov, 
ako aj Národného personalizač-
ného centra. Oddelenie dokladov 
a evidencií P PZ ďalej informuje, 
že na vybraných oddeleniach do-
kladov už boli nainštalované nové 
vyvolávacie systémy, ktoré zohľad-
ňujú aktuálny počet pracovníkov, 
ako aj žiadateľov na konkrétnom 

pracovisku a automatizovane vy-
hodnocujú reálne možnosti na vy-
bavenie všetkých žiadateľov. Taký-
to systém má byť podľa stanoviska 
P PZ postupne nainštalovaný na 
ďalšie oddelenia dokladov po celej 
Slovenskej republike. Presný ter-
mín dodania systému na Okresné 
riaditeľstvo Bratislava IV nebol 

zatiaľ určený. Inštalácia bude re-
alizovaná až po navýšení finanč-
ných prostriedkov.
J. Rohár
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Ministerstvo vnútra ocenilo Mariána Magdoška

Protesty majú zmysel

 Termín organizačné zmeny 
znie na prvý pohľad neutrálne 
až pozitívne. Bežný človek si pod 
tým pravdepodobne predstaví 
snahu o zefektívnenie fungova-
nia nejakej inštitúcie. Žiaľ, prax 
v policajnom zbore ukazuje, že 
organizačné zmeny často slúžia 
na vysporiadanie sa s nepohodl-
nými ľuďmi. Robí sa to väčšinou 
v prípadoch, keď na nepohodlnú 
osobu nevedia nadriadení nájsť 
nejaké konkrétne pochybenie 
a tak sa rozhodnú zrušiť jej ta-
buľkové miesto. Brániť sa voči 
takémuto postupu je prakticky 
nemožné a nič negarantuje ani 
prípadný úspech v sťažnosti na 
súde, nakoľko pôvodné miesto 
môže byť, kým súd rozhodne, ne-
návratne zrušené. Čo je horšie po 
uskutočnení takýchto organizač-
ných zmien si zamestnanec, kto-
rý pracoval na zrušenom mieste 
spravidla výrazne pohorší. Takýto 
príslušník je ustanovený na voľné 
miesto a odtiaľ môže byť zaradený 
prakticky kamkoľvek. Za krátky 
čas tak môže dôjsť k pádu z vrcho-
lu doslova až na samé dno. 

 Jedným z takýchto príkladov 
je aj prípad R. Cs., ktorý bol perso-
nálnym rozkazom prezidenta Po-
licajného zboru odvolaný zo svojej 
funkcie a preradený z NAKA P 
PZ na KR PZ v Bratislave, čim sa 
mu znížilo jeho postavenie ako aj 
platová trieda. Dôvodom perso-
nálneho rozkazu boli organizačné 
zmeny, ktorými bola zrušená do-
terajšia funkcia R. Cs. a vytvorila 

sa nová s inou náplňou činnosti. 
R. Cs. napadol personálny rozkaz 
na súde a snažil sa dokázať nezá-
konnosť personálneho rozkazu. 
Sťažovateľ namietal, že vzhľa-
dom na svoje vzdelanie a odbornú 
prax, spĺňal predpoklady pre zara-
denie do funkcie v rámci NAKA 
P PZ na voľné tabuľkové miesto. 
Súd v tejto otázke nedal sťažo-
vateľovi za pravdu a potvrdil, že 
riadiaci funkcionári MV SR ne-
musia preukazovať a dokladovať 
potrebu vykonania organizačnej 
zmeny. Vo svojom výklade upo-
zornil, že z ustanovenia § 33 ods. 
1 zákona č. 73/1998 Z. z. (v spojení 
s § 35 ods. I písm. a/, ods. 2 a ods. 
8) nevyplýva povinnosť navrhnúť 
policajtovi ustanovenie do funk-
cie, ktorú sám navrhuje a rovnako 
z dotknutých ustanovení zákona 
nemožno odvodiť ani povinnosť 
skúmať, či sú voľné aj iné funk-
cie. Takýto záver je zrejmý zo sa-
motnej formulácie ustanovenia 
§ 33 ods. 1 zákona č. 73/1998 Z. z., 
v ktorom je uvedené, že policajt 
sa ustanovuje do voľnej funkcie  
a nie do primeranej, resp. adekvát-
nej funkcie. Žalobcovi nepomohlo 
ani poukázanie na svoje pracovné 
úspechy, ocenenia či medzinárod-
nú spoluprácu. Zákon je v tejto 
otázke nekompromisný a nepo-
zná výnimky. Z toho vyplýva, že 
zákonná úprava služobného po-
meru príslušníkov ozbrojených 
zborov poskytuje príslušníkom  
v služobnom pomere nižšiu mie-
ru ochrany než je tomu u bežných 
zamestnancov v pracovnom po-

mere. Na ďalšie zaradenie policaj-
ta, nadväzujúce na organizačnú 
zmenu sa tak nedajú uplatniť 
princípy platné v prípade pracov-
noprávnych vzťahov. V prípade 
prevedenia policajta v dôsledku 
organizačnej zmeny nie je možné 
od príslušných orgánov PZ, ktoré 
o takomto prevedení rozhodujú, 
vyžadovať preukazovanie a do-
kladovanie splnenia podmienky 
nemožnosti prevedenia na inú 
funkciu v mieste výkonu doteraj-
šej zrušenej funkcie. Rovnako sa 
v prípade preloženia na inú funk-
ciu nevyžaduje skúmanie kritéria 
adekvátnosti, resp. primeranosti 
novej funkcie vo vzťahu k pôvod-
nej funkcii. Zákon teda v plnej 
miere pripúšťa svojvôľu nadriade-
ných v prípade zaradenia policajta 
na novú funkciu po zániku jeho 
pôvodnej funkcie. V konkrétnom 
prípade R. Cs. sťažovateľ napriek 
tomu paradoxne súd vyhral a to 
z dôvodu, že si služobný úrad MV 
SR nedal ani takú námahu, aby 
riadne zdôvodnil organizačnú 
zmenu a dokázal, že v prípade no-
vej funkcie na NAKA ide z obsaho-
vého hľadiska o inú, ako doteraj-
šiu funkciu.

Dlhodobý problém v Poli-
cajnom zbore
 S účelovými organizačnými 
zmenami dlhodobo bojuje a upo-
zorňuje na ne aj Odborový zväz 
polície v SR. Pri každej organizač-
nej zmene odborári bystria pozor-
nosť. „Vždy si kladieme otázku, 

čo je cieľom organizačnej zmeny  
a prečo boli vybratí práve títo ľu-
dia,“ hovorí podpredseda OZP v 
SR Roman Laco s tým, že tieto 
zmeny len málokedy vedú k nie-
čomu lepšiemu. Niekedy sa do-
konca stáva, že sa zrušia obsadené 
tabuľkové miesta a rovnaké neob-
sadené sa ponechajú. „Tridsať ro-
kov sa robia organizačné zmeny, 
ale nikdy sa nezmenila podstata, 
mení sa len systemizácia útvarov, 
dosadia sa ľudia, odvolajú nepo-
hodlní a tak ďalej dokola bez ohľa-
du na vládu,“ vysvetľuje R. Laco.  
 
 Čo by mohlo pomôcť k väčšej 
férovosti organizačných zmien? 
Nadriadení by podľa R.Laca mali 
prihliadať na vzdelanie, hodnosť, 
prax, odbornosť či skúsenosti. Zá-
kon takýto postup, ale nevyžaduje  
a tak môže dôjsť aj k preradeniu 
z 8.platovej triedy do 1.platovej 
triedy. Riešením nie je ani súdna 
žaloba, nakoľko kým príde rozsu-
dok, policajtovi sa neoplatí v Poli-
cajnom zbore za nových podmie-
nok ostávať a zväčša odchádza. 
Takto sa zbor zbavuje skúsených 
policajtov, ktorých by sme sa mali 
snažiť v práci udržať a nie im po 
desiatkach odslúžených rokov 
na rozlúčku radikálne zmeniť 
zaradenie. Je potrebné si uvedo-
miť, že tieto organizačné zmeny 
nemajú byť pre policajta trestom. 
Istota kariérneho rastu je jedným  
z predpokladov stálej štátnej služ-
by policajta. Ak si policajt bude 
môcť byť istý, že bude za svoju prá-
cu a výsledky odmenený, nebude 

mať dôvod odchádzať zo služby. 
Na záver si Roman Laco kladie 
rečnícku otázku: „Akú motiváciu 
ostávať v zbore má policajt, ktoré-
mu zrušia tabuľkové miesto neraz 
len preto, že niekoho nahneval 
alebo niečo kritizoval? Nastal 
čas zamyslieť sa nad tým prečo 
máme tak málo policajtov, pre-
tože kto hovorí, že PZ napreduje, 
žije asi na inej planéte.“
 Aké je riešenie tejto situácie?  
Podpredseda Roman Laco hovorí, 
že celý zákon č.73 je nedokonalý, 
zastaraný a je potrebné ho pre-
kopať. Jeho slová potvrdzuje aj 
predseda OZP v SR Pavol Paračka.  
V zákone by mohla podľa neho 
existovať brzda, respektíve hra-
nica, o koľko stupňov riadenia 
môže byť maximálne príslušník 
preradený, ako je to bežne zadefi-
nované v iných demokratických 
krajinách, napríklad v Holandsku. 
Praktiky súvisiace s organizačný-
mi zmenami pritom v statuse zo 
16.októbra 2021 kritizoval aj sú-
časný minister vnútra Roman 
Mikulec, ktorý tvrdí, že súčasné 
vedenie PZ nevyužíva organizač-
né zmeny ako prostriedok per-
sonálnej politiky. Bez nastavenia 
jasných pravidiel a kontrolných 
mechanizmov, ale ide iba o vyjad-
renie, ktoré v praxi nič negarantu-
je. Na záver k tejto problematike P. 
Paračka dodáva, „nie všetko čo je  
v súlade so zákonom, je aj v súla-
de s morálkou a dobrými mrav-
mi.“
J.Rohár

Ach tie organizačné zmeny
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Ocenený Marián Magdoško v strede spolu s Igorom Rohárom (prvý zľava), Ivanom Fufaľom 
a Pavlom Paračkom, zdroj: M. Mikula 

Zrušený aktív prezidenta Policajného zboru



Vydarená kvapka krvi v Nemocnici sv. Michala 
 Zamestnanci a príslušníci 
silových zložiek ministerstiev 
vnútra a obrany sa spojili pre 
dobrú vec a spoločne darovali 
krv. Tradičnú kvapku krvi zor-
ganizovala 20.septembra v Bra-
tislave rezortná Univerzitná ne-
mocnica - Nemocnica svätého 
Michala v spolupráci s Národ-
nou transfúznou službou SR. 

 Darovať krv prišli aj Roman 
Mikulec - minister vnútra SR  
a štátny tajomník Ministerstva 
vnútra SR Tomáš Oparty. „Ďaku-
jem všetkým kolegom, ktorí da-
rovaním najvzácnejšej tekutiny 
pomáhajú zachraňovať ľudské 
životy a zdravie, čím pomoci obča-
nom Slovenska z rezortu vnútra 
dávajú ďalší rozmer. Vďaka patrí 
aj kolektívu nemocnice a Národ-
nej transfúznej služby za prípravu  

a zorganizovanie spoločnej kvap-
ky krvi,“ povedal minister vnútra, 
ktorý daroval krv už po niekoľ-
kýkrát. „Pre zdravých a silných je 
darovanie krvi ľahká cesta, ako 
pomôcť tým, ktorí to najviac po-
trebujú. Som nesmierne rád, že 
viacerí zamestnanci ministerstva 
vnútra a príslušníci Policajného 
zboru, Hasičského a záchranné-
ho zboru či Horskej záchrannej 
služby takýmto spôsobom preja-
vujú solidaritu a spolupatričnosť 
pravidelne počas roka,“ povedal 
štátny tajomník Tomáš Oparty. 
Počas podujatia zdravotnícky 
personál zrealizoval 49 odberov. 
Do akcie sa zapojili aj olympijskí 
reprezentanti Športové centrum 
polície či príslušníci čestnej strá-
že prezidentky, ktorých vybavila 
vedúca fyzioterapeutka Paulína 
Pehaničova. 
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Príslušníci čestnej stráže Prezidentky SR po odbere, zdroj: UN NSM
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 Ministerstvo vnútra v sú-
časnosti pripravuje vznik novej 
rezortnej autoškoly. 

 Jej vytvorením si kladie za 
cieľ, riešiť aktuálny problém 
nedostatočného počtu vodičov  
s oprávnením skupiny C, D a ich 
podskupín CE, DE. Nakoľko sa 
od roku 2005 nevykonáva vý-
cvik brancov v pôsobnosti Mi-
nisterstva obrany Slovenskej 
republiky, v celospoločenskom 
meradle je nedostatok vodičov 
pre nákladné vozidlá ako aj au-
tobusy. Ich výcvik následne pre-
biehal v rezortnej autoškole, no 
jej prevádzka sa ukončila vzhľa-
dom na legislatívne komplikácie 
v roku 2015. 

 Keďže pre plnenie služobných 

úloh organizačných jednotiek 
MV SR nie je možné, aby cca 12 
500 príslušníkov organizačných 
zložiek ministerstva (PZ, HaZZ, 
HZS ako aj civilní alebo štátni za-
mestnanci) absolvovalo výcvik  
v autoškole na vlastné náklady, 
bol ich výcvik zabezpečovaní 
momentálne takmer osemde-
siatimi inštruktormi. Práve in-
štruktori v pôsobnosti rezortu 
vnútra, ako jediní na Slovensku 
vykonávajú základný špeciálny 
výcvik pre vodičov špecialistov 
pri používaní Zvláštneho vý-
stražného znamenia. Vzhľadom 
na nedávnu legislatívu však mu-
seli absolvovať skúšku u Sloven-
skej komory výcvikových zaria-
dení autoškôl prostredníctvom 
spolupracujúcej (neštátnej) auto-
školy. V snahe zlepšiť situáciu, za 

účelom efektívneho a pružného 
vyškolenie inštruktorov auto-
školy vo vlastnej réžii a tiež vodi-
čov skupín C, D a ich podskupín 
CE a DE bez nutnosti potreby 
viazania finančných prostried-
kov mimo štátne inštitúcie, pri-
stúpili zákonodarcovia v prvej 
polovici kalendárneho roku  
k zmene Zákona č. 93/2005 Z. z. 
o autoškolách a o zmene a dopl-
není niektorých zákonov. Táto 
zmena umožňuje vytvorenie re-
zortnej autoškoly, čím sa zabez-
pečí dostatok vodičov rezortov 
vnútra a obrany. 
 Nová rezortná autoškola 
vznikne na Kopčianskej ulici  
v Bratislave v spolupráci s Minis-
terstvom dopravy a výstavby SR  
a Okresným úradom Bratislava. 
Ten bude správnym orgánom 

príslušným na registráciu auto-
školy. Tlačový odbor MV SR nás 
informoval, že „vznik autoškoly 
v prvej fáze bude bez nákladov, 
keďže vozidlá aj inštruktorov 
pokryjeme z majetkových a per-
sonálnych kapacít MV SR. Uva-
žuje sa však aj o detašovaných 
pobočkách autoškoly v rámci 
rezortu, keďže už dnes evidu-
jeme viac ako 500 záujemcov  
o získanie vodičského oprávnenia  
z rôznych pracovísk na Sloven-
sku, najmä od hasičov.“

 Pri príprave novely sa myslelo 
aj na situáciu, kedy by inštruk-
tori Autoškoly MV SR chceli vy-
učovať v súkromnej sfére, napr. 
by založením novej autoškoly 
konkurovali podnikateľskej čin-
nosti už jestvujúcich autoškôl. 

„Preukaz inštruktora Autoškoly 
MV SR bude platný iba v prostre-
dí MV SR a MO SR, v súkromnej 
sfére teda jeho držiteľ nebude 
môcť pôsobiť.“ uviedol ďalej tla-
čový odbor. Keďže ide o rezortné 
pracovisko, účastníkom kurzu  
v autoškole ministerstva vnútra 
bude môcť byť len príslušník Po-
licajného zboru, príslušník Ha-
sičského a záchranného zboru, 
príslušník Horskej záchrannej 
služby, zamestnanec alebo štát-
ny zamestnanec ministerstva 
vnútra, ktorému z pracovných 
povinností, zaradenia, charakte-
ristiky pracovného miesta alebo 
z opisu štátnozamestnanecké-
ho miesta vyplýva požiadavka 
vlastniť vodičské oprávnenie 
príslušnej skupiny.
B. Balogh

  V polovici septembra Akadé-
mia Policajného zboru v Brati-
slave už po tridsiaty krát vo svo-
jej histórii slávnostne otvorila 
nový akademický rok a zároveň 
imatrikulačným aktom priví-
tala nových študentov, ktorí sa 
rozhodli pripravovať na svoje 
budúce povolanie. 

 Na štúdium policajnej akadé-
mie nastúpilo v novom akade-
mickom roku 100 príslušníkov  
v štátnej službe kadet v študijnom 
programe bezpečnostno-právna 
ochrana osôb a majetku a 63 ci-
vilných študentov v študijnom 
programe bezpečnostno-právne 
služby vo verejnej správe. Na tej-
to akademickej slávnosti si z rúk 
rektorky Akadémie Policajného 
zboru v Bratislave profesorky Lu-

cie Kurilovskej prevzali študenti 
imatrikulačné listy a odznaky 
akadémie. Svojim sľubom sa za-
viazali, že budú zodpovedne pl-
niť všetky študijné povinnosti  
a efektívne si osvojovať poznat-
ky z vedeckej činnosti a výchov-
no-vzdelávacieho procesu. Zá-
roveň na seba prebrali morálny 
záväzok správať sa podľa písa-
ných vysokoškolských predpisov 
aj podľa nepísaných noriem a vy-
užívať slobody a výsady poskyto-
vané akademickej pôde Ústavou 
Slovenskej republiky a ďalšími 
zákonmi. Na slávnostnom otvo-
rení akademického roka sa zú-
častnil aj podpredseda OZP v SR 
Marián Mikula. Redakcia novín 
POLÍCIA a vedenie OZP v SR želá 
študentom veľa úspechov.
Z. Zajacová,  J. Rohár

 Ministerstvo vnútra SR in-
formovalo, že v týchto dňoch 
distribuuje na policajné útvary 
nové vozidlá KIA Ceed Combi 
1.5T v celkovom počte 60 kusov. 
Ide o stroje nižšej strednej trie-
dy typu Combi na benzínový 
pohon, ktoré nahradia opot-
rebované vozidlá vyradené  
z policajného autoparku. 

 V tlačovej správe MV SR ďalej 
vysvetľuje, že obstarávanie vozi-
diel prebehlo ešte pred zámerom 
zmeniť dizajn policajných vozi-
diel a preto 40 z nich určených 
najmä pre policajné hliadky má 
pôvodný bielo-zelený dizajn. Os-
tatných 20 vozidiel bude bez vi-
diteľnej príslušnosti k Policajné-
mu zboru. „Nové autá sú určené 
pre krajské a okresné policajné 
riaditeľstvá, kriminálnu políciu 
a Úrad pre ochranu ústavných 
činiteľov a diplomatických mi-
sií,“ povedal minister vnútra SR 
Roman Mikulec. 
Vozidlá sú vybavené svetel-

no-zvukovými výstražnými 
zariadeniami, pre operatívne 
zložky so skrytou montážou  
a prostredím pre inštaláciu vy-
sielačiek. V rámci zmluvy za-
platilo ministerstvo vnútra za 
nové vozidlá 1,44 milióna eur. 
Súčasťou zmluvy sú aj pravidel-
né servisné prehliadky v trvaní 
5 rokov, prípadne do najazdenia 
150-tisíc km. 
Znižovanie priemerného veku 
služobných vozidiel, okrem 
úspor pri bežných výdavkoch, 
prispeje k bezpečnosti posádok, 
pozitívne sa prejaví na úrovni 
emisií a predovšetkým v súčas-
nosti toľko zdôrazňovanej úspo-
re extrémne drahých pohon-
ných hmôt,“ dodal R. Mikulec.
V budúcom roku by do auto-
parku MV SR malo pribud-
núť ďalších 705 kusov vozidiel  
v kategóriách elektro a plug-in 
hybrid, ktoré budú obstarané  
a financované v rámci Plánu ob-
novy a odolnosti.
Zdroj: MV SR

Ministerstvo vnútra zriadi vlastnú autoškolu 

Otvorenie školského roka na policajnej akadémií

Nové vozidlá ministerstva vnútra

Nové policajné vozidla, zdroj: MV SR

Novoprijatí študenti policajnej akadémie, zdroj: A PZ 

 Policajní odborári zo Zákla-
dnej organizácie pri OR PZ  
v Revúcej zorganizovali 23. 9. 
2022 celodenný futbalový turnaj  
o pohár predsedu ZO OZP v SR 
Revúca Róberta Regendu.
 Okrem Revúčanov o pohár 

na ihrisku v Revúcej zabojova-
li aj odborári zo ZO OZP OR PZ  
v Rimavskej Sobote a tiež muž-
stvá zamestnancov Okresnej 
prokuratúry Revúca, Okresné-
ho riaditeľstva Hasičského a zá-
chranného zboru Revúca, mesta 

Revúca a tím Bača. Z víťazstva 
sa tešili domáci zverenci Róber-
ta Regendu a na druhom mieste 
skončili odborári z Rimavskej So-
boty, bronz si odniesol tím Bača. 
Vďaka pomoci podporovateľov 
sa podarilo zabezpečiť okrem  

pitného režimu aj raňajky, pozo-
stávajúce zo škvarkových pagá-
čov a cesnačky. Po turnaji sa všetci 
účastníci dosýta najedli z čerstvé-
ho divinového guľáša a kapus-
tnice. Róbert Regenda vyzdvihol 
ochotu domácich na organizácii 

turnaja: „Chcem kolegom aj tou-
to cestou poďakovať za ich úsilie 
pri príprave podujatia. Výsledkom 
bolo úspešné podujatie, bez zra-
není zavinených protihráčmi a s 
príjemným počasím.“
B. Balogh

Revúca žila futbalom

Účastníci futbalového turnaja v Revúcej, zdroj: R.Regenda



 Základná organizácia OZP  
v SR pri OR PZ Trenčín zorgani-
zovala pre svojich členov v pia-
tok 9. 9. 2022 Športový deň. 

 Konal sa v obci Ostrov neďale-
ko Trenčína pod záštitou riaditeľa 
KR PZ v Trenčíne Juraja Štilichu  
a riaditeľa OR PZ v Trenčíne Ja-
roslava Mrákavu. Policajné od-
borárky a odborári sa zabavili  
v neformálnej atmosfére pri hraní 
futbalu. V rámci prehlbovania zna-

lostí a pripomenutí si najnovších 
trendov z oblasti poskytnutia 
prvej pomoci im pracovníci Dobro-
voľnej civilnej ochrany predviedli 
ukážky poskytnutia prvej pomo-
ci pri rôznych úrazoch a situáci-
ách. Vďaka figurínam dojčiat, detí  
a dospelej osoby si okrem teórie, 
v uvoľnenej atmosfére podujatia, 
overili aj svoje praktické zručnosti. 
Podpredseda ZO Ján Husár nám 
priblížil, že funkcionárov potešil 
nárast záujmu o odborárske podu-

jatia. Dodal, že útlm spôsobený 
pandémiou sa naplno prejavil na 
jar keď sa účastníci cyklotúry dali 
spočítať na prstoch jednej ruky.  
V porovnaní spred polrokom pri-
šlo teraz okolo tridsať účastníkov. 
Vyslovil nádej, že vzrastajúci záu-
jem o odborárske podujatia bude 
pokračovať, keďže práve podobné 
aktivity sú najlepšou možnosťou 
spoznať pracovný kolektív v rámci 
okresu a prehĺbiť vzájomné vzťa-
hy a skúsenosti. B. Balogh

 Úrad ekumenickej pastorač-
nej služby MV SR už po 14-ty 
krát zorganizoval Celosloven-
ský policajný a hasičský výstup.

 Organizátori si za cieľ výstupu 
24. septembra zvolili Veľký Choč  
(1 611 m n. m.). Výstupu na najvyšší 
bod Chočských vrchov sa zúčast-
nilo množstvo odborárov včítane 
niekoľkých predsedov ZO OZP  
v SR (predseda Michal Peniak za 
ZO OZP v SR pri OR PZ v Senci  
a Pezinku, predseda Marek Ihna-
cík za ZO OZP v SR pri OR PZ 
Michalovce, Vladimír Mihalič, ZO 
OZP v SR pri Riaditeľstve hranič-
nej a cudzineckej polície Prešov).
Účastníci prichádzali v piatok 
pred výstupom, aby sa zaregis-
trovali a utužili kamarátstva pri 
osobných rozhovoroch. Pre zlú 

schodnosť pôvodnej trasy z Ov-
sích Lúčok sa za začiatok novej 
trasy vybrala obec Valaská Dubo-
vá. Sobotné ráno patrilo registrá-
cii dohromady 350 účastníkov na 
futbalovom ihrisku v obci. Z nich 
45 % boli príslušníci PZ SR, 6 % 
HaZZ a 10 % tvorili zamestnanci 
verejného záujmu. 
Už tradične sa prítomným priho-
voril riaditeľ úradu EPS MV SR 
plk. Mgr. Milan Petrula. V metafo-
re pochodu pripomenul, že život 
musí byť, napriek neraz nároč-
ným a duševne bolestivým situ-
áciám, neustálym napredovaním  
a posúvaním sa vpred. 
Tento ročník obohatili aj zahra-
niční hostia. USA reprezento-
vala styčná dôstojníčka NYPD  
v Europole Elke A. James , Zuzana 
Brunnerová zastupovala Europol. 

Zúčastnila sa aj delegácia Polície 
ČR pod vedením Zdeňka Klabana, 
ktorá počas jarnej utečeneckej krí-
zy pomáhala na našej východnej 
hranici. Okrem toho prišli aj poli-
cajti z Maďarska. V mene MV
SR účastníkov pozdravil riaditeľ
organizačného odboru kancelárie
ministra vnútra SR JUDr. Roman
Oklamčák a na večernom progra-
me odovzdal vecné dary rezortu 
vnútra. 
Napriek nepriaznivým vyhliad-
kam bolo počasie na pešiu túru 
vynikajúce. Obloha bola mierne 
zamračená, ale prítomným sa 
naskytol po rozčerení oblakov, 
krásny výhľad na údolia pod 
Veľkým Chočom. Po skončení 
pochodu sa uskutočnil slávnost-
ný večer, ktorého sa zúčastnil aj 
generálny duchovný EPS v OS  

a OZ SR plk. Mgr. Viktor Sabo, PhD. 
Počas večera boli za absolvovanie 
desiatich ročníkov a podporu du-
chovnej služby ocenené medai-
lou npor. Mgr. Zuzana Koščaková  
a mjr. PaeDr. Ján Kentoš. Nasle-
dovalo zhodnotenie pochodu  
a voľný program, v rámci ktoré-
ho sa styčná dôstojníčka NYPD  
Elke James poďakovala za takmer 

až rodinnú atmosféru pochodu  
a možnosť byť v prítomnosti toľ-
kých pre svoju prácu zanietených 
kolegýň a kolegov. V nedeľu sa 
program zakončil duchovnou 
pobožnosťou. Organizárori sa už 
teraz tešia a účastníkov pozývajú 
na Kriváň, ktorý bude cieľom 15. 
ročníku výstupu.
B. Balogh

Účastníci výstupu na spoločnej fotografii, zdroj: M.Peniak
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Športový deň v Trenčíne

Víťazné družstvo po skončení zápasu, zdroj: J.Husár

 Základná organizácia Odbo-
rového zväzu polície v Sloven-
skej republike pri Okresnom ria-
diteľstve PZ v Dunajskej Strede 
číslo 8/17. 
 Táto ZO vznikla v roku 1990, pri-
čom patrila medzi prvé základné 
organizácie OZP v SR. Do dnešné-
ho dňa sa vo vedení vystriedali 
štyria predsedovia. Od roku 2010 
zastáva funkciu predsedu ZO pod-
plukovník JUDr. Jozef Horváth, 
ktorý v polícií zároveň slúži na 
pozícií zástupcu riaditeľa Odboru 
kriminálnej polície v Dunajskej 
Strede. Vo svojom voľnom čase 
sa Jozef Horváth venuje športu,  
v minulosti súťažne behával, je fa-
núšikom futbalu. Na svoju prácu 
v polícií ako aj v odboroch je pat-
rične hrdý. Jeho kanceláriu zdobí 
vlajka OZP v SR, v miestnosti náj-
deme aj niekoľko zberateľských 
kúskov z histórie polície. O fun-
govaní ZO sa s ním rozprával Bra-
nislav Balogh. 

Kedy ste vstúpili do odborov? 
 V odboroch som od nástupu 
do služby v roku 2005, kedy bolo  
z hľadiska OZP v SR pomerne 
hektické obdobie. Policajti sa 
zúčastnili protestu pri NR SR, 
rokovania s MV SR boli naďalej 
bez úspechu a nedošlo ani k štan-
dardným podpisom kolektívnych 
zmlúv. Nebolo to pre policajných 
odborárov ľahké obdobie, no po-
zitívum pre nás, nováčikov bolo  
v tom, že sme sa mnohému 
priučili.

V čom vidíte zmysel fungovania 
odborov ?
 Hlavný zmysel odborov vidím 
v obrane práv a istôt zamestnan-
cov. V rámci toho zohráva kľúčovú 
úlohu kolektívne vyjednávanie, 
na základe ktorého sa s väčším či 
menším úspechom každoročne 
mierne zlepšujú podmienky poli-
cajtov a civilných zamestnancov 
MV SR. My odborári zastupujeme 

záujmy našich členov, bojujeme 
za ich práva. V užšom zmysle to 
môže byť inštitút právnej ochra-
ny, vďaka ktorému, je za splne-
nia podmienok možné pre od-
borárov zabezpečiť obranu práv 
pred súdom na náklady odborov. 
V širšom zmysle slova je to aj  
o vzájomnom dialógu pri zavá-
dzaní zmien v rámci zboru, ku 
ktorým sa odbory vyjadrujú. 
Ďalším problémom polície vo 
všeobecnosti je slabšie materiál-
no-technické vybavenie a nedo-
statok kvalitnej výstroje. Ak by 
som mal pomenovať nejakú kon-
krétnejšiu skutočnosť čo ma trápi, 
tak ide o zle nastavené podmien-
ky v rámci sociálneho fondu. Pri 
pôžičke sú v ňom vysoké splátky, 
pre niektorých mladších kolegov 
s inými finančnými záväzkami 
je veľmi náročné ich splácať. Vní-

mam priestor na zníženie výšky 
splátok. Uvediem príklad, ak si 
radový policajt vezme túto pôžič-
ku musí splácať 300 ba dokonca 
400-eurové splátky, čo pri plate 
900 eur nie je zanedbateľná po-
ložka. Práve v snahe zlepšiť všet-
ky tieto veci vidím hlavný zmysel 
odborov v polícii. Keď majú kole-
govia v zbore dobré podmienky  
a systém je nastavený spravodli-
vo, majú záujem pracovať na sebe, 
cibriť svoje schopnosti a byť ešte 
väčšmi na osoh celej spoločnosti. 

V čom spočíva prínos vašej ZO ?
 Hlavným prínosom je snaha 
o zlepšenie podmienok policaj-
tov. Darí sa nám to vďaka vysokej 
úrovni komunikácie s jednotlivý-
mi vedúcimi pracovníkmi v okre-
se počnúc riaditeľmi základných 
útvarov a končiac okresným riadi-

teľom PZ v Dunajskej Strede. Keď 
nastúpi nový kolega ponúkneme 
mu možnosť vstúpiť do OZP v SR 
a predstavíme mu kladné stránky 
členstva v odboroch a tiež prak-
tický dopad našej práce. Mnoho 
policajtov si neuvedomuje, že prá-
ve kolektívne zmluvy garantujú 
benefity, za všetky spomeniem 
päť týždňov dovolenky, v porov-
naní so zákonnými štyrmi. Práve 
tieto výhody nad rámec zákona 
sú dobrou propagáciou odborov. 
Je vhodné vyzdvihnúť v rámci 
okresu vysokú organizovanosť 
v odboroch až vo výške 70% za-
mestnancov. Momentálne máme 
196 členov. Naši členovia majú 
možnosť využívať podporný fond 
– sociálnu výpomoc, ktorú máme 
zriadenú pre 66 zamestnancov. Je 
to bezúročná sociálna výpomoc v 
hodnote do 700 eur, pričom tieto 
peniaze vo fonde neustále kolujú. 
Jedni peniaze vrátia a iní si ich 
zase požičajú. Okrem toho sa sna-
žíme o spoluprácu s odborármi  
v rámci Trnavského samospráv-
neho kraja a Medzinárodnou po-
licajnou asociáciou. V rámci nej 
sme sa zúčastnili aj podujatí na 
Morave. Konštruktívne pracovné 
vzťahy prirodzene udržiavame aj 
s našimi maďarskými kolegami.  
Cezhraničná spolupráca fungu-
je bez problémov. V porovnaní  
s maďarskými kolegami zaostá-
vajú naše útvary v technickom  
a priestorovom vybavení. Na 
druhej strane, v platovej oblasti aj 
vďaka činnosti odborov, sme na 
tom lepšie než oni. 

Akým aktivitám sa v rámci ZO 
venujete ?
 Podujatí, ktoré naša ZO organi-
zuje je viacero, sú zamerané naj-
mä na utužovanie kolektívu, rege-
neráciu síl, prípadne na kultúrne 
obohatenie. Aj takouto formou sa 
snažíme motivovať zamestnan-
cov na vstup do odborov. Tieto 
naše aktivity predstavujú jedineč-

nú príležitosť ako spoznať kolegov 
prakticky z celého okresu. Tradič-
ným podujatím je Deň detí orga-
nizovaný na termálnom kúpalis-
ku v Topoľníkoch. Tento rok to bol 
už 20. ročník. Vstup majú členovia 
zdarma, ráno dostanú hotdog, 
následne sa varí guláš, popolud-
ní na olovrant zvykneme pri-
praviť varenú kukuricu. Pre deti 
je najväčším zážitkom možnosť 
vidieť ukážky zásahu psovodov, 
prípadne vystavenú výzbroj polí-
cie. O zábavu detí sa stará kapela 
a popoludní sa deťom odovzdajú 
symbolické darčeky. Ide o komor-
né podujatie s kapacitou cca 100 
ľudí a členovia si ho veľmi pochva-
ľujú. Každý tretí rok organizujeme 
začiatkom leta plne hradenú náv-
števu zábavného parku Family-
park v Rakúsku. Tento rok sme išli 
až troma autobusmi. Pre členov  
a ich deti je to plne hradený pobyt 
a zvyšok rodiny si návštevu do-
platí. Koncom októbra každoroč-
ne organizujeme ochutnávku vín  
v okrese Komárno. Pred Vianoca-
mi ďalej navštevujeme vianočné 
trhy v Budapešti a zúčastníme 
sa aj divadelného predstavenia. 
Občas zájdeme aj na blízky Slova-
kiaring. Pred Vianocami dávame 
našim členom aj poukážky na 
nákup potravín v hodnote 40 eur. 
Na športových podujatiach par-
ticipuje aj Športový klub polície – 
Dunajská Streda a miestna orga-
nizácia Medzinárodnej policajnej 
asociácie (IPA), s ktorou máme 
výborné vzťahy. Na záver by som 
doplnil, že dobrý kolektív sa po-
darilo vytvoriť práve vďaka vyššie 
spomenutým podujatiam. Navzá-
jom si pomáhame, dopĺňame sa  
a pozývame sa na akcie.

Kontakt: 
 Základná organizácia č. 8/17 pri 
OR PZ v Dunajskej Strede, Muzej-
ná č. 231/6, 929 24 Dunajská Stre-
da, jozef.horvath@minv.sk

Základné organizácie OZP v SR (17.) 
Na stránkach POLÍCIE vám predstavujeme základné organizácie Odborového zväzu 
polície v Slovenskej republike v rámci pravidelnej rubriky.

Jozef Horváth

 Spolupráca odborárov na-
prieč štátnymi zložkami funguje  
v Nitre bezproblémovo. Posun 
o krok vpred v ich spolupráci 
priniesol futbalový turnaj na 
úrovni najvyšších inštitúcií  
v Nitre. 

 Na futbalovom štadióne vo 
Veľkom Cetíne sa tak 9. septem-
bra na trávnik proti sebe posta-
vili odborárske družstvá po-
licajtov (ZO OZP v SR v Nitre), 
hasičov (ZO Odborového zväzu 
hasičov v Nitre), mestských po-
licajtov (ZO Sloves MsP Nitra), 
príslušníkov Zboru väzenskej  
a justičnej stráže (OZ ZVJS Nit-
ra – Chrenová), ako aj družstvo 
Krajskej prokuratúry Nitra  
a Medzinárodnej policajnej or-
ganizácie (Územná úradovňa 
Nitra). Na turnaji nechýbal ani 
podpredseda OZP v SR Roman 

Laco, ktorý poblahoželal víťa-
zom turnaja a ocenil spoluprá-
cu odborárov ako aj prokuráto-
rov naprieč silovými zložkami  
v Nitre. V rámci programu sa po 
skončení turnaja podával chut-
ný guláš.
Predseda OZP v SR v Nitre Juraj 
Pavlovič pripomenul dôležitosť 
podobných podujatí na prehĺ-
benie vzájomných priateľstiev, 
nadviazanie nových kontaktov 
a spolupráce v rámci štátnych 
a bezpečnostných inštitúcií.  
V neposlednom rade zvýraznil 
význam akcie aj pre zlepšovanie 
fyzickej kondície účastníkov. 
J. Rohár

Odborársky futbalový turnaj v Nitre 

Policajní a hasičskí odborári po skončení turnaju, zdroj: KRPZ

strana 6



 Kapitán Stanislav Mikšov-
ský člen ZO OZP v SR pri OO PZ 
Liptovský Mikuláš sa môže po-
chváliť viacerými úspešnými 
výstupmi na štíty vo veľhorách 
Európy a Ázie. 

 Najvyšší bod Európy Mont 
Blanc zvládol zdolať už päť krát. 
Sám približuje, že práve najvyš-
ším vrchom Álp začala v roku 
2016 jeho horolezecká karié-
ra „Počas majstrovstiev sveta 
vo futbale vo Francúzsku sme 
mali výhľad na Mont Blanc.  
S kamarátom sme si povedali, 
že by sme to mohli zvládnuť. Vý-
stup sa po krátkej príprave sku-
točne podaril.“

 Okrem Tatranských a Alp-
ských končiarov má na svojom 
konte aj vrch Stok Kangri v Indic-
kej časti Transhimalájí. S výškou  
6 134 m. n. m. je to dosiaľ najvyšší 
výstup kpt. Mikšovského.. Pri-
pomína, že po príprave v zázemí 
strávili v Indii pred výstupom 
na vrchol približne týždeň. Po-
čas neho absolvovali výstupy na 
nižšie vrchy s výškou cca. 4 – 5 
tisíc metrov. Pre predstavu, ich 
výška zodpovedala dvojnásobku 
výšky Kriváňa! Na otázku prečo 
si nevybral Mount Everest alebo 
druhý najvyšší bod K2 odpovedá 
jednoznačne:  „Výstupy na ne sú 
veľmi nákladné, je to často ko-
merčná záležitosť, inklinujem  
k menej známym, no rovnako 
dobrodružným miestam“ 

 Svojimi výstupmi upútal aj 
médiá. Okrem lokálnych zo Ži-
liny o ňom už písal aj Nový Čas.  

 V pozitívnom svetle tak svo-
jou záľubou upriamuje pozor-
nosť na policajný zbor a netra-
dične ho propaguje. Zo strany 
PZ sa mu zatiaľ dostalo podpory 
len vo forme propagovania jeho 
výstupov na policajnom facebo-
oku.

 V uplynulých mesiacoch 
upútal opäť, keď s deväťčlen-
nou partiou vystúpili na naj-
vyššiu sopku v Ázii Mount 
Damavand. S výškou 5 609 m 
n. m. sa pýši titulom najvyššia 
hora Iránu. Cesta sa zaobiš-
la bez komplikácii, kolektív sa 
stretol s pohostinnosťou domá-
cich. Tí sa správali pri stretnu-
tiach prívetivo a neraz ponúkli 
turistov domácim alkoholom, 
ktorí si sami dorobili, podobne 
ako naši predkovia v minulých 
storočiach. Horolezci tiež oceni-
li rady od miestnych policajtov  
a hasičov o tom, na čo si majú 
dávať pozor a v čom spočívajú 
špecifiká trasy. Na úpätí Dama-
vandu sa totiž nachádza odde-
lenie a cvičisko útvaru, ktorý 
je obdobou našej Horskej zá-
chrannej služby.

 Aktívny odborár okrem toho, 
že sám zdoláva vrcholy pomá-
ha v ich zdolávaní aj tým, ktorí 
by to sami nezvládli. Zrakovo 
znevýhodnený Pavol Kéry je prí-
kladom človeka, ktorý si napriek 
hendikepu neváha splniť svoje 
sny. Stanislav Mikšovský mu  
v tom pomáha: „V roku 2018 som 
asistoval pri zdolaní Kriváňa, mi-
nulý rok sme preplávali Liptov-
skú Maru a v polovici septembra 

2022 sme vystúpili na Bystrú. 
Kráčam vpredu držiac turistic-
ké palice a pán Kéry ich drží na 
druhej strane. Vďaka tomu vie 
odhadnúť stúpanie a klesanie. 
Mikšovskému pomáhali štyria 
kamaráti, ktorým sa Kéry sr-
dečne poďakoval za to, že môže 
byť rovnocenným členom spo-
ločnosti, aby jeho život bol krajší  
a zároveň plnohodnotný.“

 Odborár nám prezradil, že 
v novembri ho čaká zatiaľ naj-
väčšia výzva. Koncom októbra 

odchádza do Južnej Ameriky  
s úmyslom vyliezť na najvyššiu 
sopku Ojos del Salado (6 894 m 
n. m.) na hraniciach Argentíny 
a Čile. Bude to trojtýždňová vý-
prava s dvoma miestnymi hor-
skými vodcami. Ak chcete pod-
poriť aktivity kolegu odborára, 
ktorými pozitívne zviditeľňuje 
nielen Policajný zbor, ale aj Slo-
vensko, môžete tak urobiť zasla-
ním ľubovoľnej sumy na číslo 
účtu uvedeného pod článkom. 
Pri posielaní zadajte ako "Ná-
zov účtu Stanislav Mikšovský a 

do poznámky "príspevok na vý-
stup".
Číslo účtu:
SK8102000000003004393554
B. Balogh

Stanislav Mikšovský pri výstupe na Stok Kangri (6153 m. n. m.). zdroj: archív S. Mikšovský
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