
	 V	 priestoroch	 Účelového	
zariadenia	 Kancelárie	 NR	 SR	
Častá	-	Papiernička	sa	v	dňoch	
15-16.	 decembra	 konalo	 roko-
vanie	 Rady	 predsedov	 ZO	OZP	 
v	SR.	Pred	jej	začiatkom	v	pod-
večerných	 hodinách	 14.decem-
bra	 rokovalo	 Predsedníctvo	
OZP	v	SR.		

 Na začiatku schôdze bolo 
schválené prijatie novej ZO OZP 
v SR a to konkrétne ZO OZP v SR 
pri Národnom centre osobitných 
druhov kriminality Prezídia po-
licajného zboru. Predsedníčkou 

novej ZO je Ivana Lacová. Pred-
seda Odborového zväzu polície  
v Slovenskej republike Pavol Pa-
račka informoval Radu predse-
dov o zásadnej pripomienke OZP 
v SR k novele priestupkového 
zákona, v rámci ktorej OZP v SR 
navrhuje zaviesť do zákona nový 
priestupok – verbálny útok na 
príslušníka PZ pri výkone služob-
ných povinností. OZP v SR tým 
reaguje na množiace sa bezpre-
cedentné ataky na policajtov na-
príklad počas protivládnych pro-
testov alebo počas služobných 
zákrokov v rámci dohliadania 

na protipandemické opatrenia. 
V ďalšom bode P. Paračka oboz-
námil predsedov Základných 
organizácií OZP v SR s aktuál-
nym vývojom kolektívneho vy-
jednávania, ktorého štvrté kolo 
sa konalo 14.decembra.  Nakoľko 
stále neprišlo k zhode na podobe 
ucelených kolektívnych zmlúv 
so sociálnym partnerom, Rada 
predsedov OZP v SR prerokovala 
a schválila ďalší postup, akým má 
OZP v SR pri vyjednávaní konať.  
Vedenie OZP v SR bude v tomto 

 Od 1.januára 2023 do funkcie 
podpredsedu OZP v SR na dva 
roky nastúpi npor. Mgr. Bc. Ján 
Filip, v súčasnosti pôsobiaci ako 
predseda ZO OZP v SR pri KR 
PZ Žilina. 

 Ján Filip má 40 rokov a naro-
dil sa v Banskej Bystrici. Absol-
voval základnú vojenskú službu 
v 5.pluku špeciálneho určenia 
– Žilinskom pluku Jozefa Gab-
číka. Študoval na Univerzite 
Mateja Bela v Banskej Bystrici a 
na Akadémií Policajného zboru 
v Bratislave.  Príslušníkom PZ je 

Ján Filip od roku 2009, do zvo-
lenia za podpredsedu OZP v SR, 
pôsobil ako referent špecialista 
na Odbore kriminálnej polície, 
I. operatívne oddelenie KR PZ  
v Žiline.  

 Ján Filip je v súčasnosti slo-
bodný a bezdetný. Medzi jeho 
záľuby patrí príroda – poľov-
níctvo, zbrane a streľba, bojové 
športy, adrenalínové aktivity, 
história, kultúra a umenie.   
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Ján Filip – nový podpredseda OZP v SR

Rokovanie	Rady	predsedov	zdroj:	J.	Rohár



kontexte informovať minister-
stvo vnútra. Je potrebné dodať, že 
k tejto téme bola rozsiahla a búrli-
vá diskusia. Valorizácia platov po-
licajtov a všetkých zamestnancov 
rezortu vnútra ostáva najvyššou 
prioritou OZP v SR.

     Návrh rozpočtu OZP v SR pre 
rok 2023 predstavil podpredseda 
OZP v SR Igor Rohár. Rozpočet bol 
bez pripomienok jednomyseľne 
schválený. V ďalšom bode pod-
predseda Roman Laco informoval 
o stave právnej ochrany.  Rovnako 
bol prerokovaný aj plán zasadnutí 

orgánov OZP v SR na budúci rok  
a schválený návrh na udelenie 
ocenení členom OZP v SR. 
     V druhý deň rokovania sa kona-
li doplňujúce voľby podpredsedu 
OZP v SR z dôvodu, že doterajší 
podpredseda Igor Rohár odchádza 
k 31.decembru 2022 do výsluhové-
ho dôchodku. Za nového podpred-
sedu OZP v SR bol zvolený aktuál-
ny predseda ZO OZP v SR pri KR 
PZ Žilina Ján Filip.  Blahoželáme 
novozvolenému podpredsedovi 
OZP v SR a tešíme sa na spoluprá-
cu.
    V rámci diskusie bol schválený 
návrh Romana Laca na nákup 
multifunkčných nožov pre členov 
OZP v SR. K dispozícií budú podľa 
možností vybratého dodávateľa. 
Členovia Rady predsedov preuká-
zali aj spolupatričnosť s rodinou 
zosnulého odborára z Revúcej, 
ktorý zahynul po tragickej ne-
hode spolu so svojou manželkou  
a svokrou. Pozostalej rodine rada 
predsedov jednomyseľne schválila 
vyplatenie príspevku 5-tisíc eur. 

Znepokojujúca debata sa viedla 
aj okolo problematiky poskyto-
vania zdravotnej starostlivosti  
v rezortných zdravotníckych za-
riadeniach. Nedostatok všeobec-
ných lekárov je citeľný v Košiciach, 
v niektorých špecializovaných 
oblastiach aj v Bratislave. Rieše-
nie je v nedohľadne. Prítomných 
znepokojili aj nové medializované 
informácie týkajúce sa rezortnej 
Univerzitnej nemocnice v Brati-
slave. Rada predsedov zaviazala 
vedenie OZP v SR ku konkrétnym 
krokom. Je potrebné si uvedomiť, 
že ide o zdravotnícke zariadenia, 
ktoré primárne poskytujú zdra-
votnú starostlivosť policajtom, 
Horským záchranárom, prísluš-
níkom Hasičského a záchranného 
zboru, preto ide o veci týkajúce sa 
všeobecného záujmu.  
     V závere rokovania sa prítom-
ní mohutným potleskom rozlúčili 
s odchádzajúcim podpredsedom 
OZP v SR Igorom Rohárom.  Záro-
veň mu pri tejto príležitosti pred-
seda Pavol Paračka odovzdal naj-

vyššie vyznamenanie OZP v SR 
– medailu I. stupňa.  V rozlúčkovej 
reči Igor Rohár uviedol, že aj keď 
odchádza, naďalej zostáva odbo-
rárom a bolo mu veľkou cťou spo-
znať niektorých ľudí z OZP v SR, 
ktorí v ňom zanechali veľmi hlbo-
kú stopu. S podpredsedom Igorom 

Rohárom sa lúči aj redakcia novín 
Polícia, ďakujeme mu za všetku 
prácu pre OZP v SR a želáme veľa 
zdravia a pohody na zaslúženom 
výsluhovom dôchodku. 

text a foto: J. Rohár

 V mnohých povolaniach 
potrebujeme byť ostražití a 
sústredení. Vojak na strá-

ži musí bdieť, aby ho nepria-
teľ neprekvapil. Policajt musí 
byť vždy pripravení pomáhať  
a chrániť. Športovec sa sústre-
ďuje pred súťažou, aby všetku 
energiu vložil do výkonu a zví-
ťazil. Rybár ticho bdie a skúša, 
na ktorú návnadu ryba zaberie. 
A čo by mal urobiť každý človek 
nehľadiac na profesiu...? Azda 
by sa mal menej usilovať..? Me-
nej sústrediť, alebo byť menej 
ostražitý..? Písmo Sväté hovorí 
„sledujte znamenia časov“. 
 Čas sme si podelili do rokov 
a práve ten starý rok končí  
a na ďalší čakáme, snáď bude 
vzácnejší, snáď sa ho dočkáme... 
Bilancujeme čo sme dobrého 
urobili pre spoločnosť a seba, 
a dávame si predsavzatia čo 
v nasledujúcom roku chceme 
dosiahnuť a vylepšiť.  A práve 

v závere roka sa blížia aj Via-
noce – sviatky, ktoré nás robia 
citlivejšími a ochotnejšími pre-
javovať pozornosť a lásku voči 
našim blízkym. Ale v tom čase 
sú aj najkratšie dni a pribú-
da tmy. A okrem fyzickej tmy 
pribúda, žiaľ aj tma duchovná  
a tma morálna. Tá na nás do-
lieha najviac a zaplavuje naše 
vnútro smútkom, bezradnos-
ťou a pesimizmom. Vojnové 
konflikty, egoizmus, agresívna 
komunikácia, rozklad morálky, 
strata pravdy aj v tých najzakla-
danejších otázkach. Táto tma 
dolieha na nás a zbavuje nás ilú-
zie krásnych pokojných lásky-
plných Vianoc. Preto je rozum-
né aj v týchto chvíľach zapáliť 
si malé betlehemské svetielko 
viery a nádeje, ako nadávať na 
tmu.

    24.decembra sa mnohí kres-
ťania ponáhľajú do kostolov 
na polnočnú svätú omšu opäť  
a nanovo prežiť a precítiť naro-
denie Ježiška. V tom istom dni 
v roku 1818 po prvýkrát zazne-
la v Oberndorfe pri Salzburgu 
hádam najkrajšia z vianočných 
piesní Tichá noc. Učiteľ a orga-
nista Franz Xaver Gruber ju 
zhudobnil a text napísal kaplán 
Joseph Mohra. Toľkokrát sme 
túto pieseň počuli a spievali,  
a predsa vždy v nás nanovo re-
zonuje svojou krásou, pokojom 
a vnútorným obsahom. Táto 
pieseň vyjadruje atmosféru tej 
tichej, svätej noci, kedy prišla 
spása na našu zem. A to je to 
znamenie, pre ktoré nám treba 
žiť, usilovať sa, byť ostražitý, 
aby sa Ježiš opäť a znova naro-
dil v našich srdciach, v slovách i 

skutkoch, aby sme si boli bratmi 
a sestrami, priateľmi a mier 
tvorcami. Táto vznešená myš-
lienka nech nás pohýna dopre-
du aj v novom roku, ktorý mô-
žeme naplniť a spoločne prežiť 
v radosti a láske. Preto aj počas 
tohtoročných Vianoc spievaj-
me oduševnene túto nádher-
nú pieseň o tichej a svätej noci,  
a hlboko prežívajme tajomstvo 
narodenia Ježiša Krista, ktoré 
tak radostne každý rok slávime.
      K tomu vám vyslovujem svo-
je najsrdečnejšie prianie milos-
tiplných a pokojných sviatkov 
Božieho  narodenia i šťastný  
a požehnaný Nový rok 2023.

 S úctou Jozef Paluba

Jozef	Paluba

Voľby	podpredsedu	OZP	v	SR

Ocenený	podpredseda	OZP	v	SR	Igor	Rohár	(druhý	z	prava)	
a	vedenie	OZP	v	SR	
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Duchovné zamyslenie k Vianočným sviatkom

Milan Petrula z ÚEPS: Láska všetko mení
Vzácni	priatelia,	kolegyne,	kole-
govia	v	uniforme!
 Keby sme robili prieskum na 
tému, aké predstavy a myšlienky 
si spájajú ľudia s Vianocami, do-
stali by sme rôzne odpovede. Ur-
čite by medzi nimi boli odpovede, 
že k Vianociam patria: vianočné 
piesne a koledy, štedrovečerné  
a vianočné zvyky, vysvietené 
domy a ulice, predvianočné prí-
pravy a nákupy, vianočné trhy, 
rozprávky v televízii, návšteva 
kostola, že Vianoce sú sviatkami 
rodiny. V odpovediach by sa zrej-
me našli aj zmienky o zvláštnom 
citovom rozpoložení, ktoré človek 
prežíva.  
 K Vianociam patrí aj vianočná 
výzdoba. Vianočné svetlá, s ktorý-
mi sa stretáme na každom kroku, 

by sme mali vnímať nie iba ako 
sviatočnú dekoráciu, ale ako sym-
bol Kristovho vstupu do sveta, 
symbol, ktorý vyjadruje, že do tmy 
bolesti, hriechu, samoty vstupuje 
Božie svetlo. S Ježišovým prícho-
dom prichádza do sveta svetlo. Do 
všetkých rodín, v ktorých sa do 
vianočnej radosti mieša smútok, 
chce vstúpiť Ježiš so svojím svet-
lom pokoja.
 Vianočný príbeh je dobre zná-
my. Mária s Jozefom sa idú dať 
zapísať do Betlehema- odkiaľ po-
chádzal Jozef, lebo bolo sčítanie 
ľudu. Tam sa Syn Boží narodil  
v maštali a bol uložený do kŕ-
midla pre zvieratá- jasieľ. A prví, 
kto o tom vie, sú pastieri, ku kto-
rým sa prihovára anjel.
 Neraz popri tomto idylickom  

a známom príbehu zabúdame, že 
sa v ňom Pán Boh prihovára aj k 
nám. Ukazuje nám, že On dovolil, 
aby sa Jeho Syn narodil v pod-
mienkach, ktoré by sme nepriali 
nikomu. Ukazuje, že nie je dôleži-
té v akých podmienkach človek 
vstupuje do sveta, ale čím od mla-
dosti napĺňa obsah rokov svojho 
života. 
 Aj my môžeme vnímať Boží 
záujem o nás a pretaviť ho do re-
ality našich rodín cez lásku, ktorá 
mnohé mení. Láska dokáže me-
niť podobu sveta i nás. Božia láska 
je motivujúca. Vnášajme dobro do 
našich vzťahov, použime k tomu 
úsmev, slovo pochopenia  a uzna-
nia- nevysmievajme sa z pádov  
a chorôb druhých. Do sŕdc svojich 
detí vložme iba to najlepšie z naj-
lepšieho. Chráňme ich pre zlom, 

ktoré na nich dolieha. Prijmime 
Boží pokoj z betlehemských jas-
ličiek, v ktorých je uložený Syn 
Boží. V pokoji prijmime všetko, čo 
je pre nás pripravené. Uprostred 
stresu, strachu, neúspechu, bo-
lesti, samoty, choroby, beznádeje, 
ktorou si každý z nás prechádza 
je tu čas  v ktorom k nám bude 
zaznievať to vzácne posolstvo  
o narodení Syna Božieho do sve-
ta. 
 Milí kolegovia v uniforme, 
prajem Vám také sviatky, aby na-
priek nepokojom a búrkam rozlič-
ných nálad v spoločnosti, rôznych 
chorôb a neistoty vo svete, sa  
v nás rozhojnila vianočná radosť 
prameniaca z Božej lásky. Prajem 
Vám, aby Spasiteľ rozšíril svoju 
vládu aj nad Vašimi príbytkami 
a zavládol svojou láskou aj vo Va-

šich srdciach, uprostred rodín, 
kolektívov. Prajem Vám, aby Boží 
pokoj objal miesto, kde žijete, aby 
ste sa mohli tešiť z daru Kristovej 
lásky a moci: z pokoja, ktorý všet-
ko prevyšuje!  
 Pokojné a láskou naplnené 
vianočné sviatky a v novom 
roku 2023 veľa dôvodov na ra-
dosť zo života Vám zo srdca  
s modlitbou za Vás a Vašu služ-
bu pre dobro spoločnosti v mene 
duchovných úradu ekumenickej 
pastoračnej služby MV SR praje 
Milan Petrula. 

Milan	Petrula,	zdroj:	
ÚEPS	v	OS	a	OZ	SR
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Roman	Mikulec,	zdroj:	MV	SR

Štefan	Hamran,	zdroj:	Prezídium	PZ
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 Vážené kolegyne, vážení ko-
legovia, dovoľte, aby som sa Vám 
prihovoril pri príležitosti končia-
ceho sa roka 2022. Predchádzajú-
ce roky 2020 a 2021 som v pozícii 
ministra vnútra bilancoval ako 
mimoriadne náročné z dôvodu 
celosvetovej pandémie Covid-19,  
počas ktorej boli v plnom nasa-
dení zložky Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky vrátane Po-
licajného zboru. Toto konštato-
vanie platí, žiaľ, aj pre tento rok 
– priniesol ďalšie vážne krízové 
situácie, ako je vojna na Ukrajine 
spojená s prílevom veľkého poč-
tu odídencov a nárast tranzitnej 
nelegálnej migrácie cez územie 
Slovenska. Musím však hneď na 
úvod skonštatovať, že Policajný 
zbor zvládol nové náročné výzvy 
aj štandardné povinnosti na vy-
soko profesionálnej úrovni. 
 Čo je nesmierne dôležité, polí-
cia má pod súčasným vedením 
rezortu vnútra  po celý čas garan-
tované voľné ruky pri objasňova-
ní trestnej činnosti bez ohľadu 
na to, kto ju pácha. Vizitkou Vašej 
každodennej práce je aj vnímanie 
polície verejnosťou: Policajný zbor 
sa umiestnil v prieskume agen-
túry AKO v máji tohto roku na 
druhej priečke v rebríčku dôvery-
hodnosti inštitúcií  s viac ako 62 
percentami. 
 Dobrou správou je, že sa nám 

podarilo pokročiť v modernizo-
vaní Policajného zboru. Prioritou 
mňa ako ministra vnútra a môjho 
tímu je stabilizovať Policajný zbor, 
zlepšovať pracovné podmienky, 
ohodnotenie a materiálno-tech-
nické zabezpečenie policajtov. 
 V prvej etape reformy Policaj-
ného zboru sme zefektívnili vy-
šetrovanie závažnej ekonomic-
kej a korupčnej trestnej činnosti  
a envirokriminality. 
 V roku 2022 ministerstvo vnút-
ra nakúpilo výzbroj a výstroj pre 
potreby Policajného zboru spolu v 
objeme 10,9 milióna eur. Analýza 
stavu vozového parku minister-
stva vnútra a vypracovanie kon-
cepcie jeho obnovy do roku 2031 
boli jedným z prvých krokov sú-
časného vedenia. Takmer tritisíc  
vozidiel má 12 a viac rokov, polo-
vica flotily má najazdených viac 
ako 200 000 kilometrov. V súlade 
s koncepciou sme preto odštar-
tovali obnovu vozového parku. 
Zámerom je znížiť priemerný 
vek vozidiel na 6,5 roka, čo by sa 
malo prejaviť vo výraznom zníže-
ní nákladov na opravy, pohonné 
hmoty a úrovni emisií. Chceme 
vybudovať moderný, efektívny  
a ekologický vozový park.
 Celkom 27 nových áut si pred 
Vianocami prevzal Úrad hranič-
nej a cudzineckej polície, už skôr 

dostala polícia 60 kusov vozidiel. 
V roku 2021 sa podarilo vybaviť 
52 kusmi špičkových motocyk-
lov dopravnú políciu, ochranku 
a operatívu. Vyše 40 kusov vozi-
diel a štvorkoliek do náročného 
terénu dostali envirokriminalisti. 
V budúcom roku plánujeme po-
kračovať v masívnej obnove, vo-
zidlá budú určené pre základné 
útvary Policajného zboru, útvary 
kynológie a pyrotechnikov, ako aj 
dopravnú políciu. Využijeme na to 
okrem prostriedkov zo štátneho 
rozpočtu aj zdroje z Plánu obnovy 
a odolnosti SR. 
 Začiatkom roka 2023 minis-
terstvo vnútra očakáva dodávku 
12 kusov SUV a 15 kusov offroad. 
V procese vyhodnocovania je tiež 
verejné obstarávanie na 9 kusov 
pick-upov, v štádiu podpisu zmlu-
vy je 7 kusov pick-upov. Súčasne  
rezort obstaráva 18 kusov štvor-
koliek.
 V zmysle Koncepčného plánu 
obnovy osobných vozidiel MV SR 
na roky 2022-2031 ministerstvo 
aktuálne obstaráva 4 kusy pan-
cierových vozidiel určených pre 
potreby Úradu ochrany ústav-
ných činiteľov a diplomatických 
misií s balistickou ochranou VR9. 
V rámci reformy polície plánuje-
me obstarať 150 kusov vozidiel ka-
tegórie combi, 12 kusov MPV, vo-
zidlá kategória offroad a pick-up, 

ktoré budú určené pre základné 
útvary policajného zboru, útvary 
kynológie a pyrotechnikov.
 Počas uplynulého roka som 
absolvoval viacero stretnutí s prí-
slušníkmi Policajného zboru pria-
mo z výkonných útvarov a mal 
som s nimi možnosť konštruktív-
ne diskutovať o súčasnom stave 
a plánoch, kam chceme Policajný 
zbor posunúť. Zároveň som mal 
možnosť sa aj osobne presvedčiť, 
že Policajný zbor pristupuje k úlo-

hám maximálne profesionálne  
a s plným nasadením. 
 Na záver by som chcel prísluš-
níkom z Policajného zboru, ale  aj 
Hasičského a záchranného zboru, 
Horskej záchrannej služby a všet-
kým civilným zamestnancom 
ministerstva vnútra poďako-
vať za odvedenú kvalitnú prácu  
v prospech občanov,  profesiona-
litu, čestnosť a obetovať počas ce-
lého roka. V novom roku Vám že-
lám veľa zdravia, síl a entuziazmu. 

Minister vnútra Roman Mikulec:  
Ďakujem Policajnému zboru za zvládnutie 
náročných výziev v roku 2022

 Vážené kolegyne a kolegovia,
 
tento rok uplynul nielen rých-
lo, čo sa stáva akýmsi štandar-
dom, ale bol opäť plný nových  
a mimoriadne náročných vý-
ziev. Žijeme v období, ktoré sa 
zapíše nielen do svetových dejín, 
ale najmä tých našich. Okrem 
celosvetovej pandémie, ktorá 
bola pre Slovensko mimoriadne 
náročná, sme sa museli postaviť 
aj pred ďalšiu neľahkú úlohu, 
ktorú si naše moderné dejiny 
nepamätajú. Vojenský konflikt 
v susednom štáte. Vzhľadom na 
rozsah, náročnosť a časový rá-
mec vykonávaných úloh ste mu-

seli často siahnuť na dno svojich 
fyzických a mentálnych síl. 
 
 Všetky tieto skutočnosti si 
uvedomujem a úprimne vám 
ďakujem za vašu zodpovednú, 
náročnú a nenahraditeľnú prá-
cu, ktorú vykonávate v prospech 
občanov. Od môjho nástupu do 
funkcie prezidenta Policajného 
zboru robím všetko preto, aby 
sa Policajný zbor posunul ďalej 
a mali ste podmienky na výkon 
štátnej služby aké si zaslúžite. 
 
 Aj keď to bude znieť ako klišé, 
keď si obliekate uniformu, viete, 
že to nie je bežné zamestnanie, je 

to vaše poslanie. Napriek tomu 
ste ľudia, ktorí si tiež potrebujú 
oddýchnuť a venovať pozornosť 
či už svojim najbližším alebo 
sebe. Využime preto spoločne 
blížiace sa vianočné sviatky  
a pokúsme sa aspoň na chvíľu 
zabudnúť na starosti všedných 
dní. Verím, že vám tento rok 
priniesol aj príjemné spomienky  
a podarí sa vám načerpať silu do 
ďalšieho obdobia.
  
 Želám vám krásne vianočné 
sviatky v kruhu vašich rodín  
a úspešný štart do nového roka.

Vianočné prianie prezidenta Policajného 
zboru Štefana Hamrana



	 Od	 1.novembra	 2022	 nado-
budla	 účinnosť	 novela	 Zákon-
níka	 práce	 (ZP),	 ktorou	 došlo	 
k	 zapracovaniu	 smerníc	 Európ-
skeho	 parlamentu	 a	 Rady	 EÚ	 
z	júna	2019.	Novela	so	sebou	pri-
náša	 viacero	 pozitívnych	 zmien	
pre	 zamestnancov.	 Prinášame	
Vám	 prehľad	 niektorých	 zmien	
týkajúcich	 sa	 civilných	 zamest-
nancov	 rezortu	 vnútra.	 Zmeny	
v	 prípade	 otcovskej	 dovolenky	
sa	 dotýkajú	 aj	 policajtov,	 nakoľ-
ko	súbežne	s	novelou	ZP	došlo	aj	 
k	novelizácií	zákona	č.	73/1998.	

 V zmysle novely majú byť pra-
covné podmienky nielen spravod-
livé a uspokojivé, ale aj transpa-
rentné a predvídateľné. Zavádza 
sa preto väčšia informačná po-
vinnosť zamestnávateľa voči za-
mestnancovi. Ten musí byť presne 
informovaní o tom, za akých pod-
mienok a v akom rozsahu bude 
vykonávať svoju prácu. Mení sa 
aj forma pracovnej zmluvy. Od 
1.novembra bude povinne obsaho-
vať len najdôležitejšie náležitosti, 
ktorými sú týždenný pracovný 
čas, údaj o spôsobe a pravidlách 

rozvrhnutia pracovného času, vý-
mera dovolenky alebo spôsob jeho 
určenia, splatnosť mzdy a výplata 
mzdy vrátane výplatných termí-
nov, pravidlá skončenia pracov-
ného pomeru, dĺžky výpovednej 
doby či spôsobu jej určenia, ako aj 
právo na odbornú prípravu posky-
tovanú zamestnávateľom. 

Väčšia	istota	v	zamestnaní
 Novela zákonníka práce pri-
náša so sebou aj veľmi pozitívnu 
novinku a to jednoduchší prechod  
z práce na dobu určitú na prácu na 
dobu neurčitú. Doterajšia úprava 
umožňovala zamestnávateľovi 
oznámiť zamestnancovi nepredĺ-
ženie pracovnej zmluvy na dobu 
určitú aj doslova pár dní pred kon-
com pracovnej zmluvy. Po novom 
sa zamestnanec bude môcť voči 
takémuto neférovému postupu 
poistiť. Zamestnanec, ktorému 
uplynula skúšobná dohoda a jeho 
pracovný pomer trvá dlhšie ako 
šesť mesiacov, bude môcť požiadať 
o prechod na pracovný pomer na 
dobu neurčitú. Rovnako v prípade 
ak má pracovný pomer na kratší 
pracovný čas bude môcť požiadať 
o zmenu na týždenný pracovný 

čas. Zamestnávateľ je podľa novely 
povinný na takúto žiadosť poskyt-
núť primeranú odpoveď do jedné-
ho mesiaca od podania žiadosti (v 
prípade, ak zamestnáva menej ako 
50 zamestnancov, tak do troch 
mesiacov). Novela takisto zavádza 
obmedzenie skúšobnej lehoty, kto-
rá u zamestnanca s pracovným 
pomerom na určitú dobu nesmie 
byť dlhšia ako polovica dohodnu-
tej doby trvania pracovného po-
meru.

Informovanie	 o	 odborovej	
činnosti
 Pozitívne zmeny nastávajú aj v 
prípade pôsobenia odborovej orga-
nizácie pôsobiacej u zamestnáva-
teľa. Tá získala právo primeraným 
spôsobom osloviť zamestnanca, 
za účelom ponúknutia členstva  
v nej. Odbory rovnako získali aj 
právo informovať o svojej činnos-
ti. V prípade ak medzi odbormi  
a zamestnávateľom nedôjde k 
dohode, ten je povinný poskyt-
núť zamestnancovi písomnú 
informáciu o odborovej orga-
nizácií, ktorá u neho pôsobí.   

Väčšia	ochrana	
zamestnanca
 Zamestnávateľ nesmie zamest-
nancovi zakázať výkon inej zárob-
kovej činnosti mimo zamestnáva-
teľom určeného pracovného času 
(tým nie je dotknuté obmedzenie 
inej zárobkovej činnosti podľa § 
83).  
 V prípade, že zamestnanec 
podá zamestnávateľovi sťažnosť  
v súvislosti s porušením zásady 
rovnakého zaobchádzania, za-
mestnávateľ je povinný bez zby-
točného odkladu odpovedať, a to 
písomne. Zamestnanec nesmie 
byť v pracovnoprávnom vzťahu 
prenasledovaný, ani inak postiho-
vaný za to, že podá podnet na prís-
lušnom orgáne inšpekcie práce.

Otcovská	dovolenka
     Zavedenie novej otcovskej dovo-
lenky je jednou z očakávaných po-
zitívnych noviniek, ktoré prináša 
novela Zákonníka práce. Zavádza 
sa nárok na otcovskú dovolenku v 
trvaní 28. týždňov. Túto dovolen-
ku je možné čerpať súbežne s ma-
terskou dovolenkou matky dieťa-
ťa. Pri osamelých mužoch – otcoch 

je nárok na otcovskú dovolenku až 
v trvaní 31. týždňov a v súvislosti 
so starostlivosťou o narodené dve 
alebo viac detí v trvaní 37. týždňov. 

Rozmrazené	príplatky
 Ďalšou dôležitou zmenou, ktorá 
vstúpi do platnosti až od 1.januára 
2023 je  „rozmrazenie“ mzdových 
zvýhodnení za prácu v neštan-
dardných časoch, a teda za prácu 
v noci, v sobotu a v nedeľu.  Toto 
opatrenie, ktoré schválili poslanci 
parlamentu, sa dotkne aj viace-
rých pracovníkov rezortu vnútra 
ako napríklad operátorov linky 112. 
Rozmrazenie príplatkov privítala 
aj Konfederácia odborových zvä-
zov (KOZ) SR, ktorá sa dlhodobo 
angažovala v snahe o ich  „rozmra-
zenie“. Parlamentom schválené 
„rozmrazenie“ mzdových zvýhod-
není novelou Zákonníka práce 
predstavuje podľa KOZ SR návrat k 
úprave, ktorá platila do roku 2020. 
V súčasnej situácii extrémneho 
rastu cien predstavuje novela cestu  
k zvýšeniu príjmu a tým pádom 
aj životnej úrovne zamestnancov  
a ich rodín.  
J. Rohár
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	 Zmeny	 súvisiace	 so	 zapra-
covaní	 smernice	 Európskeho	
parlamentu	a	Rady	(EÚ)	z	júna	
2019	 sa	 dotknú	 aj	 služobného	
pomeru	príslušníkov	Policajné-
ho	zboru.	Od	 1.novembra	došlo	
k	novelizácií	 zákona	č.	 73/1998,	
čím	 sa	 špecificky	 riešia	 otázky	
otcovskej	 dovolenky	 a	 ďalších	
oblastí	 príslušníkov	 bezpeč-
nostných	zložiek.			

 Do ustanovení upravujúcich 
dôležité osobné prekážky v štát-
nej službe bolo doplnené nové 
služobné voľno s nárokom na 
služobný plat „tzv. otcovská dovo-
lenka“.  Toto služobné voľno sa po-
skytne otcovi dieťa pri narodení 
dieťaťa na účely starostlivosti na 
14 po sebe idúcich kalendárnych 
dní najneskôr do uplynutia šies-
tich týždňov od narodenia dieťa-
ťa.  
 Podľa metodického usmer-

nenia sekcie personálnych a so-
ciálnych činností MV SR sa slu-
žobné voľno v prípade otcovskej 
dovolenky poskytne na základe 
žiadosti policajta, ktorá musí byť 
podaná včas a musí preukázať aj 
oprávnenosť nároku. Nadriadený 
je pri splnení zákonných podmie-
nok povinný služobné voľno po-
skytnúť, pričom sa neposudzuje, 
či matka dieťa je manželkou po-
licajta alebo či žijú spolu v spo-
ločnej domácnosti. Dovolenka 
sa čerpá nepretržite vo všetkých 
kalendárnych dňoch (t. j. nielen v 
obvyklých dňoch a časoch služ-
by). To znamená, že takéto slu-
žobné voľno nie je možné napr. v 
sobotu a v nedeľu prerušiť a po-
kračovať v jeho čerpaní v ďalších 
dňoch, resp. čerpať ho vo viace-
rých častiach, a to ani v prípade, 
že ešte neuplynulo obdobie jeho 
možného čerpania (šesť týždňov 
od narodenia dieťaťa).
 Novela ďalej počíta s možnos-

ťou čerpania rodičovskej dovo-
lenky v rozsahu deviatich týž-
dňov s nárokom na služobný plat, 
a to výlučne policajtom - otcom 
dieťaťa najskôr po uplynutí šies-
tich týždňov odo dňa pôrodu až 
do troch rokov veku dieťaťa. Pri 
jej čerpaní sa policajt nezaraďuje 
do neplatenej zálohy. Podmien-
kou je, že na starostlivosť o dieťa 
policajta nepoberá žiadna iná 
osoba materské alebo rodičovský 
príspevok, pričom jej splnenie je 
policajt povinný preukázať. Ná-
stup na rodičovskú dovolenku 
musí policajt písomne oznámiť 
jeden mesiac vopred svojmu 
nadriadenému. V žiadosti uvedie 
predpokladaný dátum nástupu 
na rodičovskú dovolenku, pred-
pokladaný dátum jej skončenia, 
ako aj zmeny týkajúce sa dátumu 
nástupu a skončenia rodičovskej 
dovolenky. Uvedené platí bez 
ohľadu na to, či túto rodičovskú 
dovolenku bude policajt čerpať 

vcelku alebo po častiach.
 V súvislosti s opatrovateľský-
mi povinnosťami policajtov a po-
licajtiek sa upravujú aj možnosti 
flexibilnej organizácie výkonu 
služby. Rozširuje sa okruh osôb 
(vlastné dieťa bez ohľadu na vek, 
manžel/manželka a rodič policaj-
ta) a dôvodov na určenie kratšie-
ho času služby v týždni alebo inú 
úpravu času služby. Nadriadený 
musí prihliadať pri zaraďovaní 
policajtiek a policajtov trvale sa 
starajúcich aspoň o jedno dieťa 
mladšie ako 15 rokov do výkonu 
služby aj na ich rodičovské po-
vinnosti. Ak tomu nebráni dô-
ležitý záujem štátnej služby mal 
by nadriadený takýmto rodičom 
vychádzať v ústrety, umožniť 
kratší čas služby a hlavne v prí-
pade rodičov maloletých detí, 
informovať ich vopred v dosta-
točnom časovom predstihu o roz-
vrhu služieb a všetkými zmenami. 

 Novela zákona zavádza aj tak-
zvanú opatrovateľskú dovolen-
ku, pričom ide o služobné voľno 
bez nároku na služobný plat. Ide 
o prípady poskytovania osobnej 
starostlivosti svojmu dieťaťu, 
manželke/manželovi alebo ro-
dičovi, ktorý vyžaduje rozsiahlu 
opateru alebo podporu z vážne-
ho zdravotného alebo s vekom 
súvisiaceho dôvodu. V takomto 
prípade si môže policajt uplatniť 
služobné voľno v rozsahu najviac 
5 dní v kalendárnom roku. Toto 
voľno nemá vplyv na nárok na 
riadnu dovolenku za kalendárny 
rok. 
 Policajt je počas využitia ne-
plateného služobného voľna 
odhlásený zo zdravotného pois-
tenia a preto sa musí sám prihlá-
siť do zdravotnej poisťovne ako 
samoplatca a uhradiť si poistné  
v zákonom stanovenej sume. 
J. Rohár

Otcovská dovolenka a ďalšie zmeny u policajtov 



	 Migračná	 kríza	 je	 na	 Slo-
vensku	 už	 viac	 ako	 3	 mesiace	
každodennou	 realitou.	 Veľ-
kým	 problémom	 býva	 aj	 do-
časné	 umiestnenie	migrantov.	
V	 rámci	 Bratislavy	 bolo	 na	
tento	 účel	 Krajským	 riadi-
teľstvom	 PZ	 určené	 Obvodné	
oddelenie	 v	 Rusovciach.	 Po-
licajti	 z	 tohto	 ako	 aj	 ďalších	
bratislavských	oddelení	 sú	 ak-
tívne	 zapájaní	 nielen	 do	 opat-
rení	 na	 našich	 hraniciach,	 ale	
aj	do	akcií	v	rámci	zmiešaných	
hliadok	 na	 území	 Maďarska.	 
O	 nasadení	 našich	 policajtov	
ako	aj	podmienkach	na	oddelení	 
v	Rusovciach	sme	sa	porozprá-
vali	priamo	z	policajtmi	OO	PZ	

Rusovce.	
 Obvodné oddelenie Policaj-
ného zboru v Rusovciach patrí  
k novším a menším bratislav-
ským policajným oddeleniam.  
V budove nachádzajúcej sa 
mimo zastavanú časť mestskej 
časti Bratislava - Rusovce sa  
v minulosti nachádzal vojenský 
objekt. Ten bol neskôr zmenený 
na Hraničné oddelenie PZ. Ob-
vodné oddelenie v Rusovciach 
vzniklo po vstupe Slovenska do 
Schengenskej zóny 1.augusta 
2008 a bolo zaradené ako 4. od-
delenie bratislavského piateho 
okresu (Petržalka). 
 OO PZ v Rusovciach bolo na 
účely umiestnenia migrantov 
vybrané pravdepodobne pre 
svoju výhodnú polohu blízko 
hraníc a mimo zastavanej ob-
lasti. V okolí budovy sa nachá-
dzajú len polia. Napriek tomu 
budova nie je ideálna pre dlh-
šie umiestňovanie migran-
tov. Spočiatku boli migranti 
umiestňovaní do miestnosti pre 
predvedené osoby, avšak zvy-
šujúci sa počet osôb, vrátane 
detí, neumožňoval pokračovať  
v tomto riešení. Z tohto dôvodu 
sa v  súčasnosti nelegálni mig-
ranti dočasne umiestňujú vo vy-
medzenom priestore na OO PZ. 
Tieto priestory sú väčšie a zmestí 
sa do nich viac osôb. Migranti tu 
umiestnení majú zabezpečenú 
stravu, pitný režim,  základnú 
sociálnu hygienu a dostatočný 
počet teplých prikrývok. Jedná 
sa o  dočasné umiestnenie, kde 
zotrvajú až do momentu, kedy 
sú prevzatí cudzineckou polí-
ciou. Problémy vznikajú s na-
hromadeným odpadom, ktorý 
migranti vo veľkom množstve 

produkujú.
 Prevádzači sa snažia „držať 
krok“ s opatreniami polície. 
Spočiatku migrantov preváža-
li voľne autami cez hraničné 
priechody. V súčasnosti zvyk-
nú migrantov vysadiť ešte na 
maďarskej strane hraníc, aby 
sa pešo vydali cez zelenú hra-
nicu na územie SR. Polícia sa 
hliadkovou činnosťou v okolí 
snaží odradiť migrantov od ne-
dovoleného prekročenia štátnej 
hranice. Na druhej strane mig-
ranti sa aj sami snažia vyhľadať 
prítomnosť slovenskej polície. 
Vedia, že policajti sa o nich po za-
držaní postarajú a neublížia im.  
V Maďarsku či v Rakúsku sa mig-

ranti pri kontrole políciou zvyk-
nú rozutekať z dôvodu, že majú 
obavy zo zlého zaobchádzania či 
vyhostenia do Srbska. Maďarskí 
kolegovia voči migrantom poci-
ťujú hnev za nájazdy migrantov 
na maďarsko-srbskej hranici, 
kde neváhajú po policajtoch 
hádzať zo srbskej strany kame-
ne či dokonca zápalné fľaše. Na 
Slovensku títo migranti nemajú 
dôvod robiť problémy, nechcú 
budiť veľkú pozornosť, chcú po-
kračovať v ceste do Nemecka. 
Môžeme sa len domnievať ako 
by sa boli migranti správali, keby 
ich slovenskí policajti nechali 
voľne bez registrácie pohybovať 
sa. Podľa názoru policajtov je 
vysoko pravdepodobné, že bez 
okamžitej reakcie polície by sa 
medzi migrantmi určite objavi-
lo väčšie množstvo priestupkov, 
ktoré by potenciálne mohli pre-
rásť aj do trestných činov. Títo 
migranti zvyknú v lesoch po 
prechode hranice zanechávať 
veľké množstvo použitého ob-
lečenia, zároveň pália prechod-
né potvrdenia, ktoré dostali  
v Srbsku. Bez týchto dokladov 
nemôžu byť migranti vyhostení 
do Srbska. Po prechode hranice 
sa migranti zvyknú prezliecť do 
čistého oblečenia, ktoré majú  
v batohoch, nakoľko by ich ta-
kých špinavých nepustili do vla-
ku, autobusu či taxíku.  
 Celý proces zadržania  
a umiestnenia zachytených mig-
rantov rieši riadiaci zvýšeného 
výkonu v koordinácií s operač-
ným strediskom Krajského ria-
diteľstva PZ v Bratislave. Na boj 
s nelegálnou migráciou sa vyu-
žíva aj pomoc zo strany Ozbro-
jených síl Slovenskej republiky. 

Na rozdiel od Rakúska, Sloven-
sko vojakov využíva len ako po-
moc pre políciu. Na hranici tak 
funguje 6 zmiešaných hliadok  
v zložení jeden policajt a jeden 
vojak. 
 Od začiatku migračnej krízy 
sa v boji proti nej podieľali via-
ceré útvary Krajského pričom 
jedným z najvyťaženejších bolo 
práve Obvodné oddelenie Bra-
tislava-Rusovce, ktoré muselo  
a stále musí zabezpečovať všet-
ky s tým súvisiace úlohy. Vtedy 
došlo aj k situácií, keď boli naraz 
chytení 4 prevádzači a celkovo 
80 migrantov. Dopravu sa poda-
rilo zabezpečiť prostredníctvom 
Zboru väzenskej a justičnej strá-
že, ktorý poskytol svoj autobus, 
za čo im patrí veľká vďaka. 

Boj	s	migráciou	začína	
v	Maďarsku
 Boj s nelegálnou migráciou 
nezačína na území Slovenska. 
Slovensko je len tranzitnou kra-
jinou, migranti sem prichádzajú  
z Maďarska. Z tohto dôvodu  
v pohraničných oblastiach Mo-
šonskej a Gyorskej župy fungu-
jú pod dohľadom spoločného 
kontaktného pracoviska spo-
ločné hliadky slovenskej, ma-
ďarskej, ale aj rakúskej polície. 
Ide o 24-hodinové hliadky, ktoré 
sú rozdelené na dve 12-hodino-
vé služby. Pevné stanoviská sú 
postavené na maďarskej strane 
pri hraničných priechodoch Ru-
sovce – Rajka a Čunovo – Rajka.  
Slováci v rámci hliadky pôsobia 
ako podporná sila, všetky záchy-
ty rieši maďarská strana, ktorá 
migrantov do 24-hodín eskortu-
je späť do Srbska. Maďarská polí-
cia na odchyt migrantov využíva 
aj pokročilú techniku, napríklad 
drony. Migranti sa v prípade od-
halenia rovnako ako prevádzač 
snažia utiecť. Ich odchyt nepre-
bieha tak bezproblémovo ako 
na Slovensku, jedna hliadka na 
to zvyčajne nestačí. Migranti sa 
útekom snažia zabrániť deportá-
cií naspäť do Srbska odkiaľ sa na 
územie EÚ dostali. 
 Paralelne s týmito hliadka-
mi funguje aj druhý príkaz. Ide  
o spoločnú policajnú akciu troch 

štátov na maďarskej diaľnici. 

Diaľnica sa kontroluje pomo-
cou špeciálneho rozpoznávacie-
ho systému, ktorý funguje ako 
mýtna brána. Maďarská polícia 
podľa neho vie operatívne za-
bezpečiť činnosť hliadok, ktoré 
následne vedia zamedziť pohy-
bu a prejazdu podozrivých vozi-
diel, prepravujúcich migrantov. 
Do takejto akcie sú zapojení via-
cerí slovenskí policajti ovládajú-
ci maďarský jazyk. Policajti sú  
s maďarskými kolegami roz-
delení do dvoch hliadok. Prvá 
hliadka má maďarské a dru-
há slovenské služobné vozidlo. 
Podobne fungujú aj zmiešané 
maďarsko-rakúske policajné 
hliadky. Rakúsko na túto ak-
ciu vyčlenilo až 6 hliadok, ktoré 
fungujú v rámci celého úseku 
maďarsko-rakúskej hranice. 
Rakúsko na boj s nelegálnou 
migráciou využíva najmä armá-
du. Jednotlivé prípady na hrani-
ciach riešia zväčša až po nahlá-
sení na Spoločnom kontaktnom 
pracovisku. Rozsah opatrení na 
hranici je neporovnateľne nižší 
než uplatňuje Česká republika 
na hranici so Slovenskom. Ra-
kúšania sa prílevu migrantov 
snažia zamedziť práve najmä 
prostredníctvom spoločných 
hliadok na území Maďarska. 
 Riaditeľ Obvodného oddele-

nia Policajného zboru v Rusov-
ciach mjr. Mgr. Peter Mišuta 
pozitívne hodnotí spoluprácu 
s maďarskou políciou. „Spolu-
práca vždy dobre fungovala, 
pomáhame si, vymieňame si 
potrebné informácie, “ ho-

vorí Mišuta a dodáva, že už  
v období pred "Covidom" exis-

tovali spoločné hliadky zame-
rané na majetkovú a drogovú 
kriminalitu v maďarskej Raj-
ke, v ktorej žije veľký počet 
Slovákov. V tej dobe fungova-
li až 4 zmiešané hliadky, na-
koľko maďarská polícia mala 
problémy s jazykovou barié-
rou slovenského obyvateľstva  
v Rajke. Dnes sú hliadky zame-
rané na migráciu, no ak sa ob-
javí nejaký iný problém, maďar-
ský operačný povolá zmiešanú 
hliadku. Výsledky fungovania 
Spoločného kontaktného pra-
coviska sú pozitívne. Ak sloven-
ský policajt pozoruje prevád-
zača na maďarskej hranici ako 
vypúšťa migrantov smerom na 
Slovensko, môže kontaktovať 
kontaktné pracovisko a to na 
miesto vyšle zmiešanú hliadku, 
ktorá prevádzača aj migrantov 
zadrží ešte na území Maďarska. 
Pred Covid obdobím fungovalo 
aj 16 hliadok s rakúskou políciou,  
z toho 12 hliadok bolo zo samot-
ného OO PZ Bratislava-Rusovce. 
V  dnešnej dobe prebieha tento 
výkon pod gesciou KR PZ v Bra-
tislave formou 8 spoločných 
hliadok, na ktorom sa tiež podie-
ľa obvodné oddelenie, vyčlene-
ním jednej hliadky.
 Obvodné oddelenie Policajné-
ho zboru v Rusovciach v súčas-

nosti trápia rovnaké problémy 
ako väčšinu obvodných odde-
lení. Na zabezpečenie vyššej 
ochrany hraníc by potrebova-
li lepšie materiálno-technické 
zabezpečenie, napríklad nočné 
videnie, nový vozový park (v sú-
časnosti majú len jedno schopné 
terénne auto) a naplniť stavy.  
Problém migrácie, ale podľa ria-
diteľa OO PZ Mišutu nevyrieši 
polícia, musí ho komplexne rie-
šiť EÚ už na svojich vonkajších 
hraniciach, pretože prevádzači 
sú veľmi prispôsobiví voči všet-
kým opatreniam. 
 Záverom patrí veľké poďako-
vanie všetkým policajtom tohto 
oddelenia za to ako v zložitých 
podmienkach zvládajú súčas-
nú situáciu a popri nej aj bežné 
štandardné úlohy.  

J. Rohár

Spoločný	zásah	maďarských,	rakúskych	a	slovenských	
policajtov,	zdroj:	OO	PZ	Rusovce

Zmiešaná	maďarsko-slovenská	hliadka	pri	zadržaní	
migrantov,	zdroj:	OO	PZ	Rusovce

Budova	OO	PZ	Rusovce,	zdroj:	J.	Rohár
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Boj s nelegálnou migráciou začína v Maďarsku

Otcovská dovolenka a ďalšie zmeny u policajtov 



 Redaktor	 novín	 Polícia	 Ján	
Rohár	 zožal	 úspech	 na	 výroč-
nej	 schôdzi	 Únie	 slovenských	
novinárov	(ÚSN).	Tá	mu	pri	prí-
ležitosti	100.	výročia	narodenia	
slávneho	športového	komentá-
tora	Gaba	Zelenaya	udelila	7.de-
cembra	 pamätnú	 plaketu	 za	
úspešnú	tvorivú	činnosť	v	me-
diálnom	priestore	na	prospech	
rozvoja	Slovenskej	republiky.	
 
     Okrem Jána Rohára Rada 
ÚSN ocenila aj viaceré význam-

né slovenské osobnosti z oblasti 
žurnalistiky, športu, ale aj politi-
ky. Špeciálne ocenenie si prevzal 
aj napríklad bývalý prezident 
SR Ivan Gašparovič či športový 
komentátor Dušan Gabáni. Na-
priek tomu, že Ján Rohár patrí 
k mladším novinárom, porota 
ÚSN ocenila jeho angažovanosť 
v širokom spektre tém, medzi 
inými aj v protivojnovej publicis-
tike. 
 
 Ján Rohár je členom redakcie 

novín Polícia od augusta 2022. 
Okrem toho pôsobí aj ako redak-
tor periodika Slovenského zvä-
zu protifašistických bojovníkov 
Bojovník. Do OZP v SR prešiel zo 
svojho predchádzajúceho pôso-
biska v KOZ SR, kde pracoval ako 
špecialista pre externú komuni-
káciu a redaktor portálu ePráca.

 Práca v prostredí polície  
a ozbrojených zborov je mu veľ-
mi blízka a v minulosti dokonca 
chvíľu pracoval aj ako civilný za-

mestnanec MV SR. 
Redakcia novín 
Polícia blahoželá 
k zisku oceneniu. 
Veríme, že bude sil-
ným záväzkom pre 
ďalšiu zodpovednú 
a tvorivú prácu!

B. Balogh

Pamätná	plaketa	Gaba	Zelenaya,	
zdroj:	B.	Balogh
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	 Základná	 organizácia	 Odbo-
rového	 zväzu	 polície	 v	 Sloven-
skej	 republike	 pri	 Univerzitnej	
nemocnici	–	Nemocnica	sv.	Mi-
chala.

 Táto základná organizácia patrí 
medzi tie najmladšie v rámci 
Odborového zväzu polície v Slo-
venskej republike. Vznikla len 
nedávno vo februári 2021. Prvým 
predsedom sa po jej založení stal 
MUDr. Milan Petro, súčasná 
predsedníčka Viera Nemčeková  
spočiatku pôsobila ako jeho pod-
predsedníčka. Po zložení funkcie 
MUDr. Petra dlhšiu dobu viedla 
ZO ako poverená funkciou pred-
sedu, neskôr na členskej schôdzi, 
ktorá sa z pandemických príčin 
mohla konať až v máji 2022, sa 
konali doplňujúce voľby v ktorých 
bola zvolená za predsedníčku.

 Podplukovníčka MUDr. Viera 
Nemčeková, PhD., MPH. je prís-
lušníčkou Policajného zboru od 1. 
augusta 2008. Pôsobí ako lekár - 
špecialista v Univerzitnej nemoc-
nici - Nemocnici sv. Michala a.s. 
Predtým pôsobila na internom 

oddelení zaniknutej Nemocni-
ce Ministerstva vnútra. Už od 
mladosti vedela ako začínajúca 
lekárka o možnosti vstúpiť do 
Policajného zboru. Ako mladá 
policajtka-lekárka sa aktívne zú-
častňovala ako prednášajúca na 
Akadémií Policajného zboru ako 
inštruktor prvej pomoci, školi-
la policajtov pred absolvovaním 
misií. V osobnom živote je pre ňu 
na prvom mieste rodina. Je veľ-
mi umelecky, folklórne založená, 
dodnes hrá na akordeóne, pôso-

bí ako členka Speváckeho zboru 
Chorus Cantilena, ktorý toho času 
usporadúva aj vianočné koncerty. 
Folkloristike sa aktívne a úspešne 
venuje aj jej 11-ročná dcéra.

V	čom	vidíte	zmysel	fungovania	
odborov?
 Odbory by mali hájiť práva za-
mestnancov a vytvárať prostre-
die, aby sa im lepšie pracovalo na 
pracovisku.

 Naša ZO vznikla ako reakcia 
na situáciu v nemocnici, keď ľu-
dia v rámci PZ mali pocit, že ich 
nikto nezastupuje, a že si nemajú 
ako uplatniť svoje práva. Niekto-
rí kolegovia-civilní zamestnanci 
sú združení pod OZ Ministerstva 
obrany a tak sme my príslušníci 
PZ a ostatní civilní zamestnanci 
nemocnice založili ZO OZP v SR. 
Naša nemocnica totiž historicky 
vznikla fúziou nemocnice Mi-
nisterstva obrany a Ministerstva 
vnútra. Založenie ZO bolo logické 
riešenie ako zastrešiť policajtov aj 
civilov. Dovtedy sme nemali jasno 
kam ako policajti patríme, práv-
ne povedomie o zákone č. 73/98 
bolo medzi zdravotníckym per-
sonálom veľmi nízke. Oslovili sme 
vedenie OZP v SR a tí nám vyšli  
v ústrety, viedli sme rokovania 
ktoré vyústili v založenie ZO. Pri 
jej založení sme mysleli hlavne na 
policajtov, no začali sa nám hlásiť 
aj civili, ktorí dovtedy v odboroch 
nepôsobili a cítili potrebu zmeny, 
ochrany a zastupovania voči za-
mestnávateľovi. S OZ Minister-
stva obrany nevedieme žiadny 
konkurenčný spor o členov, prefe-
rujeme spoluprácu, ako odborári 
by sme mali ťahať za jeden povraz.

V	čom	spočíva	prínos	vašej	ZO?
 Pri založení ZO nás bolo okolo 
10, ktorí sme sa vedeli zorganizo-
vať. Robili sme informačnú kam-
paň, vnímali sme pozitívni záu-
jem a to aj v čase Covidu, keď sme 
nemohli organizovať schôdze.

 V súčasnosti máme asi 84 čle-
nov, no sme odkázaní na komu-
nikáciu s predsedníctvom OZP  
v SR, nakoľko nemáme prístup do 
informačného systému MV SR.  
V minulosti sme mali aj 130 čle-
nov, no po nedávnej vlne odcho-

du personálu, z ktorého mnohí 
boli práve členmi našej ZO, sa toto 
číslo výrazne znížilo. Žiaľ, títo naši 
už bývalí členovia nevideli per-
spektívu zlepšenia situácie v ne-
mocnici.

 Vzťahy so sociálnym partne-
rom – manažmentom nemocnice 
sú komplikované a nie dobré už 
od začiatku fungovania. V našej 
nemocnici sa nesmú kritizovať 
veci. Po založení ZO sme mali pre-
hnané ambície, ako sa veľa vecí 
zmení k lepšiemu. Mysleli sme si, 
že to vedenie ocení a budeme pl-
nohodnotný partner do diskusie, 
no v skutočnosti sme len tŕňom 
v oku. Naša aktivita sa nestretla s 
pochopením a nevieme prečo, ke-
ďže fungovanie odborov je bežná 
vec u zamestnávateľov a je logic-
ké, že odbory sa pýtajú a poukazu-
jú na veci, ktoré nie sú v poriadku. 
Je nám vyčítané, že nedodržia-
vame stanovy a že vraj nemáme 
právnu subjektivitu. Rokovania  
s vedením nemocnice prebehli aj 
za účasti vedenia OZP v SR no za-
tiaľ bezúspešne.

 Naši členovia sú preto dosť pa-
sívni, nechcú sa angažovať, prevlá-
da medzi nimi strach z možných 
následkov. Boli sme obvinení  
z rôznych vecí, je vyžadované vy-
kazovanie dvojitej dochádzky, 
dookola počúvame, ako sa na nás 
policajtov - lekárov nedá apliko-
vať zákon č.73/1998 ohľadom času 
služby a nadčasov.

Akým	aktivitám	sa	v	rámci	ZO	
venujete?
 Snažíme sa robiť všetko pre to, 
aby zamestnávateľ  vypočul naše 
problémy a aby boli vypočuté naše 
sťažnosti a prosby. Po príchode 
nového námestníka GR sa situá-
cia medzi nami trochu upokojila.

 Nakoľko som silne kultúrne 
založená, mám predstavu, že by 
ZO mala vytvárať príjemné pros-
tredie aj po pracovnej dobe. Musí-
me pracovať na zvýšení edukácie 
v právnych oblastiach, rovnako 
potrebné je aj utužovať kolektív 
reálnymi stretnutiami s ľuďmi.
Tým, že fungujeme len relatívne 
krátko, stihli sme zatiaľ len uspo-
riadať 28. júna 2022 akciu na MDD 

pre deti našich členov. Bola to veľ-
mi vydarená akcia, mali sme pozi-
tívne odozvy, nielen od detí, ale aj 
rodičov – našich členov. Nedávno 
nám odišiel hospodár a preto boli 
ďalšie akcie pozastavené pre po-
vinné úkony okolo nášho účtu. 
Budúci rok chceme pokračovať  
v tradícii MDD, zorganizovať chce-
me aj mikulášsky alebo vianočný 
večierok. Ďalej plánujeme vzde-
lávať zamestnancov o právnom 
povedomí, o zákonníku práce  
a zákone č.73/1998. Na začiatok 
budúceho roka máme sľúbené 
pre našich členov prednášky na 
tému „právne otázky v poskyto-
vaní zdravotnej starostlivosti“.
V rámci benefitov sme odsúhlasili 
príspevok pre členov pri narodení 
dieťaťa a nástupe do základnej 
školy.

Slovensko	nedávno	zažilo	krízu	
súvisiacu	s	výpoveďami	lekárov,	
ktoré	organizovalo	Lekárske	od-
borové	združenie.	Aké	sú	špecifi-
ká	práce	 lekárov	–	príslušníkov	
PZ	 oproti	 vašim	 kolegom	 civil-
ným	lekárom?
 Už dávno neplatí, že plat poli-
cajného lekára je vyšší než civil-
ného lekára. Niektorí naši členo-
via dodnes nemajú ako vedúci 
zamestnanci zaplatené napríklad 
ani za nadčasy. Príplatok za riade-
nie je určený pre čas, kedy zdra-
votník vykonáva riadiacu funk-
ciu. Avšak v službe (po uplynutí 
riadneho času služby) je lekár sám 
za seba, neriadi, je tu pre pacientov 
a je na to sám. Rast platov nemoc-
ničných lekárov je v súčasnosti 
oveľa dynamickejší ako ten náš. 
My sa musíme držať tabuľkových 
platov a toho čo hovorí zákon 
č.73/1998. Bojujeme za príplatok 
pre zdravotníckych pracovníkov 
v rezorte vnútra tak, aby sme sa 
aspoň priblížili k platom civil-
ných lekárov. V tejto veci zasadal 
nedávno výbor našej základnej 
organizácie, ktorého sa zúčastnil 
aj podpredseda OZP v SR Roman 
Laco a dohodli sme sa na postu-
poch. Vyššie príplatky podporuje 
aj námestník generálneho riadi-
teľa UN – Nemocnice sv. Michala 
pplk. MUDr. Oto Lobodáš, MPH..  
Ak sa nič nezmení, hrozí ďalšia 
strata kvalifikovaného personálu. 
Mnohí lekári sú len krátko v Po-

licajnom zbore a odchod do civilu 
by sa im vzhľadom na vysoké pla-
ty civilných nemocničných leká-
rov stále oplatil. Ideálne by bolo, 
ak by sme mali rovnaké platové 
ohodnotenie ako civilní lekári. Na 
druhej strane  si uvedomujeme, 
že nikdy to nebude rovnaké. Po-
vinnosti lekára – príslušníka PZ 
sú iné ako u bežného lekára. Zú-
častňujeme sa akcií ministerstva 
vnútra, zlaňovania, cvičení, po-
skytujeme školenia prvej pomoci, 
liečebno-preventívne služby, pre-
hliadky a podobne.

 Okrem toho nemáme rovnaké 
podmienky ani tu u nás v nemoc-
nici. Zatiaľ čo policajti sú v práci aj 
36 hodín, naši civilní kolegovia idú 
po 24-hodinovej službe domov. 
Musíme pracovať na tom, aby 
sme boli viac konkurencieschop-
ní a aby nedochádzalo k diskrimi-
nácií policajných lekárov oproti 
lekárom v civile. Podporujeme po-
žiadavky Lekárskeho odborového 
združenia na celkové zlepšenie si-
tuácie v zdravotníctve.

 Vláda dohodou s LOZ prisľúbi-
la zlepšiť ústavnú zdravotnú sta-
rostlivosť z pohľadu podmienok. 
Dlhodobá nečinnosť vlád však 
zapríčinila veľké otvorenie nož-
níc medzi ústavnou zdravotnou 
starostlivosťou a ambulantnou 
sférou. Veľmi ma vyrušuje, že am-
bulantná sféra bola ponechaná 
napospas ďalšiemu osudu.

 Keďže viem, že článok by mal 
byť uverejnený pred Vianocami, 
dovoľte mi na záver prianie:

 Prajem Vám všetkých pokojné 
a láskyplné Vianoce v kruhu naj-
bližších, do nového roka pevné 
zdravie a odhodlanie meniť veci  
k lepšiemu, pretože len na nás zá-
leží, aký svet a hodnoty zanechá-
me našim deťom.

Kontakt:
ZO OZP v SR pri UN NSM, a.s.,  
č. 8/77, Satinského 1, 811 08 Brati-
slava
email: viera.nemcekova@nsmas.
sk,  tel. č.: 0911 165 006

Rozprával sa 
Ján Rohár

Základné organizácie OZP v SR (20.) 
Na stránkach POLÍCIE vám predstavujeme základné organizácie Odborového zväzu 
polície v Slovenskej republike v rámci pravidelnej rubriky.

Viera	Nemčeková

Ocenenie pre redaktora novín Polícia
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	 V	 piatok	 11.	 novembra	 sa	 
v	 priestoroch	 podniku	 „Čertov-
ský	 Bowling“	 konala	 členská	
schôdza	 Základnej	 organizácie	
Odborového	zväzu	polície	v	Slo-
venskej	 republike.	 Zasadnutia	
sa	 zúčastnil	 podpredseda	 OZP	
v	SR	Igor	Rohár	a	predsedníčka	
Krajskej	rady	OZP	v	SR	v	Banskej	
Bystrici	Zuzana	Kochlicová.	Prí-
tomných	členov	a	hostí	privítal	
predseda	 základnej	 organizácie		
Róbert	Regenda.	

 Podpredseda OZP v SR Igor Ro-
hár vo svojom príhovore vyvrátil 
fámy, že sa teraz viac oplatí ísť do 
dôchodku. Ďalej informoval, že 
avizované druhé kolo odmien za 
pomoc pri zvládaní ukrajinskej krí-
zy sa bude pravdepodobne konať 
až budúci rok. Predsedníčka KR 
Kochlicová sa vo svojom príhovo-
re zamerala na novinky súvisiace  
s otcovskou dovolenkou, o kto-
rej informujeme v samostatnom 
článku. Predseda základnej or-
ganizácie Róbert Regenda po 
skončení schôdze pre noviny Po-
lícia uviedol, že 61 z približne 120 
zamestnancov OR PZ Revúca sú 

členmi odborov, čo je približne 
55%. Upozornil na slabé postave-
nie policajta v spoločnosti. Ľudia 
sa podľa neho pomaly hanbia ísť 
pracovať do polície, sú dehones-
tovaní spoločnosťou aj médiami. 
Policajt je vždy vykresľovaný ako 
ten agresívny. Slabé postavenie 
policajta v spoločnosti súvisí aj  
s rastom verbálnej agresivity nie-
ktorých skupín proti policajtom. 
OZP v SR aj preto  navrhuje pridať 
do priestupkového zákona nový 
verbálny útok na policajta, o čom 
sme informovali už v minulom 
čísle. 
 Po skončení oficiálneho progra-
mu nasledovala chutná kapustnica  
a neskôr si členovia ZO v priateľ-
skej atmosfére usporiadali pria-
teľský bowlingový miniturnaj.  
V rámci neformálnych rozhovorov 
si kolegovia vymenili aj dôležité 
pracovné, ale aj odborárske skúse-
nosti.  

J. Rohár

Momentka	z	konferencie	k	50.výročiu	Strediska	lavínovej	prevencie	

strana	7

Predseda	ZO	Róbert	Regenda	s	Igorom	Rohárom	a	Zuzanou	Kochlicovou

	 Dňa	 05.novembra	 2022	 sa	 
v	 priestoroch	 Slovenského	 mú-
zea	 ochrany	 prírody	 a	 jasky-
niarstva	v	Liptovskom	Mikuláši	
uskutočnila	medzinárodná	kon-
ferencia	pri	príležitosti	50.	výro-
čia	založenia	Strediska	lavínovej	
prevencie.	 Návštevníci	 si	 mohli	
vypočuť	 prednášky	 na	 populár-
no-vedecké	témy	z	prostredia	la-
vínovej	problematiky.

 Konferencia  pri tejto význam-
nej príležitosti prebiehala v Slo-
venskom múzeu ochrany prírody 
a jaskyniarstva v Liptovskom Mi-
kuláši. Vo vonkajších priestoroch 
múzea si návštevníci mohli pre-
hliadnuť automatickú meteorolo-
gickú stanicu alebo aj stacionárny 
systém na odstrel lavín (Obell x́). 
Vo vnútri sa nachádzala výstava 
historických fotografií a lavínovej 
výbavy. Nechýbali ani ukážky naj-
novšej lavínovej výbavy od distri-
bútorov renomovaných značiek.
 Zamestnanci Strediska lavíno-
vej prevencie, z ktorých sú niektorí 
členmi Odborového zväzu polície 
v Slovenskej republike, si pre laickú  
a odbornú verejnosť pripravili bo-
hatý prednáškový program, ktorý 
bol rozdelený do troch blokov. V pr-
vom bloku si návštevníci mohli vy-
počuť prierez históriou Strediska 
lavínovej prevencie, pyrotechnic-
kej činnosti a postupného budova-
nia siete automatických meteoro-
logických staníc od ich počiatkov 
až po súčasnosť. Druhý blok bol 
zameraný na využívanie UAV 
(bezpilotných lietadiel) v lavínovej 
prevencií a záchranárskej činnosti. 

Poslucháči si v tomto bloku tak-
tiež mohli vypočuť prednášky na 
tému vplyvu meteorologických 
podmienok na vznik veľkých la-
vín a prehľadu lavínových nehôd 
na Slovensku. Tretí blok bol veno-
vaný hosťom v ktorom lavínový 
špecialisti s Poľska a Česka odpre-
zentovali históriu a súčasnosť la-
vínovej prevencie v ich krajinách. 
Netradičná, ale o to pútavejšia bola  
v tomto bloku filozofická prednáš-
ka na tému ,,Nie je trojka ako troj-
ka‘‘. Konferenciu uzavrel súčasný 
náčelník Strediska lavínovej pre-
vencie Filip Kyzek, ktorý  priblížil 
súčasné a taktiež budúce fungova-
nie strediska. 
 V poobedňajších hodinách sa 
vo vonkajších priestoroch galérie 
Petra Michala Bohúňa konal deň 
Horskej záchrannej služby, kde 
boli pre širokú verejnosť priprave-
né ukážky z kynológie, jaskynnej 
záchrany a pozemnej záchrannej 
činnosti. Vystavená bola aj techni-
ka, ktorú Horská záchranná služ-
ba využíva pri záchrane v horách.
  Po ukážkach HZS pokračovala 

konferencia v Slovenskom múzeu 
ochrany prírody a jaskyniarstva 
slávnostnou recepciou pre pozva-
ných hostí. Večer sa začal taneč-
ným vystúpením, po ktorom na-
sledoval príhovor ministra vnútra 
Romana Mikulca a riaditeľa Hor-
skej záchrannej služby Mareka Bis-
kupiča s riaditeľom Strediska laví-
novej prevencie Filipom Kyzekom. 
Medzi hlavné udalosti večera pat-
rilo oceňovanie bývalých členov 
Strediska lavínovej prevencie, ako 
aj súčasných členov Horskej zá-
chrannej služby za ich dlhoročný 
prístup pri budovaní a rozvoji la-
vínovej prevencie a záchranárskej 
činnosti na Slovensku. Súčasťou 
večera bola premiéra filmu z dielne 
Rasťa Hatiara, ktorý zachytáva 50 
ročnú históriu Strediska lavínovej 
prevencie.
História	Strediska	lavínovej	pre-
vencie
 Lavínovou problematikou sa na 
Slovensku začali zaoberať ako prví 
lesníci. Prvým významným od-
borníkom bol Ing. Bukovčan, ktorý 
po tragédii v osade Rybô, pri ktorej  

v roku 1924 zahynulo 18 obyvate-
ľov, začal v päťdesiatych rokoch  
s budovaním protilavínových 
zábran práve nad touto osadou.  
V tomto období tak isto vzniká 
aj lavínová pozorovacia stanica 
na Chopku. V roku 1965 zasiahla 
Slovensko ďalšia tragédia, lavína  
v Kulichovej Doline, ktorá si vyžia-
dala 16 ľudských životov. 
 Definitívne rozhodnutie vybu-
dovať Stredisko lavínovej preven-
cie padlo po tragédii na Kubínskej 
holi v roku 1968, pri ktorej zahynu-
lo 6 študentov na lyžiarskom vý-
cviku. A tak 06.12.1972 vzniká Stre-
disko lavínovej prevencie v Jasnej 
s pôsobnosťou pre celé Slovensko. 
V sedemdesiatych rokoch prebie-
ha výstavba a dobudovanie pozo-
rovacích objektov v jednotlivých 
horstvách Slovenska a zakreslenie 
všetkých lavínových svahov do 
máp v mierke 1:10 000.  
 V osemdesiatych rokoch stre-
disko postupne úplne prebralo 
funkciu lavínovej služby na Slo-
vensku. Toto znamenalo napr. 
vypracovanie metodiky záchra-
ny v lavíne, metodiky záchrany 
so psom a vypracovanie projektu 
protilavínových zábran pre jed-
notlivé horstvá Slovenska. V nepo-
slednom rade riešilo aj metodiky 
odstrelu lavín. Naďalej prebiehali 
denné pozorovania meteorologic-
kých podmienok a štruktúry sne-
hovej pokrývky. 
 Deväťdesiate roky sa niesli  
v znamení informatizácie, čo zna-
menalo aj príchod prvého počítača 
na SLP, čo okrem iného znamena-
lo priame spojenie s centrálnym 

počítačom SHMÚ. Došlo aj k zin-
tenzívneniu praktickej úlohy SLP 
vybudovaním skladu výbušnín  
a systematickým vykonávaním 
odstrelov v jednotlivých poho-
riach, kde bola potrebné zabezpe-
čiť plynulý chod lyžiarskych stre-
dísk ako aj cestných komunikácii. 
 Po roku 2000 dochádza  
k nárastu výpočtovej techniky  
a budovaniu automatických me-
teorologických staníc, ktoré aj  
v súčasnosti slúžia ako dôležitý 
podklad pri predpovedi  a vydá-
vaní lavínového nebezpečenstva. 
V roku 2005 vzniká aj web hzs.sk 
a lavíny.sk, ktorého súčasťou je aj 
lavínová situácia na horách. V sú-
časnosti SLP plní množstvo úloh, 
pričom medzi najdôležitejšie pat-
ria denné vydávanie lavínového 
bulletínu, vedenie lavínového ka-
tastra, preventívne opatrenia, naj-
mä pomocou odstrelov, vedenie 
metodiky v medzinárodnom me-
radle a prevádzkovanie 47 mete-
orologických staníc, ktorých dáta 
sú k nahliadnutiu na webe meteo.
hzs.sk.
 Za dlhoročnú prácu, záchranu 
a ochranu ľudí patrí na záver všet-
kým zamestnancom Strediska la-
vínovej prevencie veľké poďakova-
nie. Želáme im, aby nasledujúcich 
50 rokov ich činnosti bolo rovnako 
úspešných ako týchto 50 rokov.

text a foto: P. Beťko, redakčne 
upravené 

50. rokov Strediska lavínovej prevencie

Členská schôdza ZO OZP v SR v Revúcej
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Čiastka	100
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o od-
bornej komisii na vykonanie skúšky odbor-
nej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície 
v Nitre

Čiastka	101
Oznámenie riaditeľa kancelárie preziden-
ta Policajného zboru o neplatnosti pre-
ukazu dobrovoľného strážcu poriadku  
č. KE*000068
 

Čiastka	102
Rozkaz prezidenta Policajného zboru  
o streleckej príprave príslušníkov Policajné-
ho zboru zaradených do I. výcvikovej sku-
piny

Čiastka	103
Rozkaz prezidenta Policajného zboru o po-
stupe príslušníkov Policajného zboru pri 
vykázaní osoby zo spoločného obydlia

Čiastka	104
Nariadenie Prezídia Policajného zboru, kto-
rým sa mení a dopĺňa nariadenie Prezídia 
Policajného zboru č. 34/2022 o organizač-
nom poriadku Prezídia Policajného zboru 
v znení nariadenia Prezídia Policajného 
zboru č. 60/2022

Čiastka	105
Pokyn odboru dokladov a evidencií Prezí-
dia Policajného zboru o podrobnostiach  
o vedení evidencie vozidiel

Čiastka	106
Oznámenie riaditeľa kancelárie prezi-
denta Policajného zboru o oprave chyby 
v nariadení Prezídia Policajného zboru č. 
104/2022, ktorým sa mení a dopĺňa naria-
denie Prezídia Policajného zboru č. 34/2022 
o organizačnom poriadku Prezídia Policaj-
ného zboru v znení nariadenia Prezídia Po-
licajného zboru č. 60/2022

ODBORÁR REPREZENTUJE DECEMBER  I  2022

	 Výprava	 Stanislava	 Mikšov-
ského,	člena	OZP	v	SR	z	Liptov-
ského	Mikuláša,	v	ďalekom	Čile	
dopadla	úspešne!	Trojčlenná	ho-
rolezecká	 skupina	 zo	 Slovenska	
zdolala	 najvyššiu	 sopku	 sveta	
Nevados	Ojos	del	Salado.	Na	vr-
chole	 sopky	 tak	 zaviala	 sloven-
ská	ako	aj	odborárska	vlajka.	

 Na nebezpečnú a namáhavú 
výpravu sa skupina zo Slovenska 
vydala 31.októbra. Skupina najskôr 
strávila niekoľko dní v hlavnom 
meste Čile - Santiago de Chile. 
Popozerali si mesto a spoznáva-
li zaujímavosti. Pred výstupom 
načerpali sily v teplých čílskych 
prameňoch vo výške 2500 m n. 
m. Následne sa vydali do mesta 
Copiapó v púšti Atacama, čo je zá-

roveň najsuchšie miesto na Zemi. 
Odtiaľ kroky Slovákov smerovali 
do lagúny Santarosa, kde strávili 
niekoľko dní, počas ktorých ab-
solvovali dva menšie výstupy do 
výšky 4919 m n. m. a 4818 m n. 
m. Po týchto „zahrievacích“ vý-
stupoch sa skupina presunula do 
základného tábora pre ľudí, ktorí 
sa chystajú vystúpiť na najvyššiu 
sopku sveta Nevados Ojos del Sa-
lado. V chatke v základnom tábore 
dva dni oddychovali a načerpávali 
sily, prešli aj kúsok na argentínsku 
stranu, kde vystúpili na sopku 
Nevado San Francisco s výškou 
6016 m n. m. Samotný výstup 
na najvyššiu sopku uskutočnila 
slovenská skupinka až po niekoľ-
kých dňoch svedomitých príprav 
a oddychovania. Spolu s nimi sa 
na náročnú cestu vydala aj dvojica 

argentínskych horských vodcov 
spolu s ďalšími dvoma Argentín-
čanmi. Tábor Tejos, nachádzajúci 
sa vo výške 5800 m n. m. bol vý-
chodiskovým bodom pre ich vý-
stup. Vyrazili ráno o piatej a išli až 
na samí vrchol do výšky 6893 m n. 
m.  Výpravu úspešne zvládli všetci 
traja Slováci, no 2 Argentínčania 
sa museli vrátiť. Mierne problé-
my sa objavili na ceste naspäť, 
no vďaka súdržnosti celého tímu 
sa podarilo v poriadku zísť dole 
všetkým účastníkom výpravy. 
Počas výstupu slovenská skupina 
pomáhala aj mexickej manželskej 
dvojici, ktorá už dokonca opakova-
ne zdolala aj najvyššiu horu sveta 
Mount Everest. Ako sami priznali 
podcenili aklimatizáciu na sopke a 
tak na vrchol vystúpili s vypätím 
posledných síl.  „Určite to nebola 

žiadna prechádzka, “ uzavrel pre 
naše noviny S. Mikšovský

Zastávka	v	Toronte
 Aktívny policajt a odborár 
Stanislav Mikšovský využil na 
spiatočnej ceste na Slovensko 
13-hodinový prestup na posil-
nenie medzinárodnej policajnej 
spolupráce. Skupinku Slovákov 
na letisku zobral člen Medziná-
rodnej policajne asociácie a bývalý 
kanadský policajt na prehliadku 
policajného riaditeľstva v Toronte 
ako aj policajného múzea. Skupin-
ka navštívila aj televíznu vežu v 
Toronte a mala možnosť si v sieni 
slávy NHL pozrieť slávny hokejo-
vý pohár Stanley Cup. „Bolo pek-
né vidieť, že policajná spolupat-
ričnosť funguje naprieč svetom, 
“ opísal krátku návštevu Kanady 

S. Mikšovský a doplnil, že skupi-
nu prekvapil aj obrovský teplotný 
skok z 35 stupňov v čílskom San-
tiagu na -10 stupňov v kanadskom 
Toronte.   
J. Rohár

Stanislav Mikšovský úspešne zdolal 
najvyššiu sopku sveta


