
Predseda OZP v SR Pavol Pa-
račka otvoril rokovanie o 9. hodi-
ne, plénum schválilo upravený
program zasadania a zapisovate-
ľov /Dušan Sňahničan, Ľubomír
Faltín/. Predseda priblížil plénu
hlavné aktuality z uplynulého ob-
dobia. Informoval o aktivitách ve-
denia počas koronakrízy, keď je-
ho členovia mapovali situáciu naj-
mä so zásobovaním osobnými
ochrannými prostriedkami priamo
v teréne. Poďakoval tým predse-
dom ZO, ktorí použili na nákup
OOP vlastné prostriedky, po onli-
ne hlasovaní rady predsedov
však bolo rozhodnuté, že OZP ná-
kupom ochranných prostriedkov
nebude zastupovať zamestnáva-
teľa. 

Aj k odmenám
Predseda OZP informoval aj

o odmenách za výsledky v hodno-
tiacom systéme jednotlivcov i za
účasť v boji proti koronavírusu,
bližšie informácie o výsledkoch
rokovaní s ministerstvom financií
prinesie minister. Nevyriešené sú

odmeny zamestnancov vo verej-
nom záujme. Predseda pripome-
nul, že do programového vyhláse-
nia vlády dával OZP návrh na
utvorenie kategórie štátneho
úradníka, pretože dnes sú za-
mestnanci aj v tej istej organizácii
odmeňovaní podľa piatich rôz-
nych legislatívnych noriem. Návrh
sa však do programového vyhlá-
senia vlády nedostal. 

Rekreačné zariadenia sa pod-
ľa jeho slov postupne spúšťajú,
nie sú ešte prístupné dve zariade-
nia, ktoré patria IVES-u. 

Ďalšie aktuality
K problému pozastavených ka-

riet MULTISPORT Pavol Paračka
uviedol, že prevádzkovateľ ne-
chce podpísať zmluvy na obdobie
dlhšie ako rok, členom OZP sa
poskytuje najvyššia zľava v rámci
MV SR, podmienky využívania
kariet v ďalšom období sú prístup-
né na webovej stránke OZP, upo-
zornila Zuzana Zedková. Karty
budú znova použiteľné od 1. 7.
2020, podmienkou je včas, do 29.

júna zaplatiť 27 eur, inak bude
karta pozastavená na 6 mesia-
cov. 

Predsedovia základných orga-
nizácií si ďalej od Pavla Paračku
vypočuli informáciu o zásobovaní
výstrojnými súčiastkami, situácia
okolo polokošieľ je naďalej pato-
vá, hľadá sa riešenie, najbežnej-
šie veľkosti chýbajú vo viacerých

druhoch sortimentu. Zato vo vý-
strojných skladoch je tovar za nie-
koľko miliónov eur, ktorý je najmä
z hľadiska veľkostnej štruktúry
nepredajný. Predseda zároveň
kriticky pripomenul, že hoci je
niektorých súčiastok nedostatok,
policajti ich /napr. obuv, nohavice/
ponúkajú na predaj cez web /Ba-
zoš/. Predseda ďalej informoval

o analýze činnosti centier podpo-
ry, prizvaní k rokovaniam budú aj
členovia vedenia OZP. 

Vedenie rezortu sa podľa jeho
slov tiež zaoberalo ďalším osu-
dom projektu manažmentu vyše-
trovacích spisov, ktorý sa už ťahá
roky bez úspešného výsledku.
Predseda informoval, že sa pravi-
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V Banskej Bystrici sa konalo zasadanie rady predsedov základných organizácií OZP v SR

Medzi odborových predákov zavítal minister vnútra Roman Mikulec
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l Naši o karanténe                                          s.3-5
l Pozor na disciplínu!                                        s.6
l O vybavenosti policajtov                               s.7
l Záchrancovia života                                                 s.7
l Pamätá T. G. Masaryka                                            s.8

(Pokračovanie na strane 2)

Banská Bystrica /on/ - V Banskej Bystrici sa v piatok 19.
júna 2020 konalo riadne zasadanie Rady predsedov ZO
OZP - v tomto roku prvé, keďže jarné zasadanie rady sa
pre koronavírus nekonalo. Pozvanie na rokovanie rady
potvrdil minister vnútra SR Roman Mikulec. Z vedenia
OZP na zasadaní chýbal ospravedlnený podpredseda Ro-
man Laco.

Zasadanie rady: /zľava/ Igor Rohár, Jaroslav Spišiak, Roman Mikulec, Pavol Paračka, Marián Mikula

POĎAKOVANIE
Veľké ĎAKUJEME! patrí všetkým policajtom, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom

podieľali na boji s koronavírusom. V prvej línii zápasu s neviditeľným nepriateľom
tak dokázali naplniť slová prísahy a hesla POMÁHAŤ A CHRÁNIŤ. Rovnaké uzna-
nie patrí aj zapojeným občianskym zamestnancom MV SR. 

Vedenie OZP v SR



delne každý týždeň zúčastňuje
porád vedenia MV SR, priebežne
rieši problémy aj pri stretnutiach
s generálnym tajomníkom služob-
ného úradu MV SR Ľubomírom
Šablicom.

Pomoc z dvoch percent

V ďalšom bode programu pod-
predseda OZP Igor Rohár infor-
moval plénum o výsledku zasiela-
nia dvoch percent z daní na účet

OZP. Podarilo sa získať 3 441 eur,
ktoré komisia rozdelila medzi 11
oprávnených žiadateľov, Igor Ro-
hár konštatoval, že počet žiadostí
z roka na rok rastie, v niektorých
prípadoch sa žiadosti opakujú
viac rokov po sebe, na predsed-
níctve sa členovia zhodli, že pred-
nosť musia dostať prvožiadatelia.
Plénum schválilo zoznam na-
vrhnutých žiadateľov hlasovaním.

Predsedovia základných orga-
nizácií ďalej prerokovali a schválili
zmenu v štatúte Rady mladých -
posunuli vekovú hranicu z 35 na
40 rokov, aby sa zosúladila so
štatútom Rady mladých pri KOZ
a v ďalších odborových zväzoch. 

Igor Rohár tiež upozornil pred-
sedov, aby pri výbere členov na
odborové ocenenia dodržiavali
pravidlá, stanovené v štatúte
a aby svoje návrhy v záujme koor-
dinácie posielali predsedom kraj-
ských rád OZP. 

Krátko po 10. hodine vstúpil do
rokovacej sály minister vnútra SR
Roman Mikulec, predsedovia pri-
vítali aj poradcu ministra Jarosla-
va Spišiaka a riaditeľku tlačového

odboru MV SR Barbaru Túroso-
vú. /informáciu o príhovore minist-
ra a jeho diskusii s členmi rady pri-
nášame na inom mieste – red./

Dôležitosť informovanosti
Minister vnútra SR Roman Mi-

kulec zotrval s odborármi hodinu
a štvrť, po jeho odchode pokračo-

valo zasadanie rady predsedov
podľa schváleného programu.
Namiesto ospravedlneného Ro-
mana Laca informáciu o právnej

ochrane priblížila výkonná tajom-
níčka OZP Katarína Balážová,
plénum schválilo návrhy na práv-
nu pomoc, ktoré predložilo pred-
sedníctvo, v rámci diskusie od-
znel aj návrh na zvýšenie fondu
právnej ochrany, ktorý bude ďalej
posudzovaný.

Podpredseda Igor Rohár po-
žiadal predsedov, aby intenzív-
nejšie šírili medzi členmi informá-

cie z centrály a aby sa po odznení
pandémie častejšie stretávali aj
členovia krajských rád. Členovia
vedenia OZP radi prídu aj na za-
sadanie krajských rád, ako aj zá-
kladných organizácií, s cieľom
osobne poskytnúť členom dosta-
tok kvalifikovaných a aktuálnych

informácií. K aktívnej spätnej väz-
be členov smerom k vedeniu vy-
zval aj podpredseda Marián Miku-
la. Pripomenul, že dôležitým zdro-
jom informácií je aj mesačník PO-
LÍCIA, požiadal predsedov, aby
viac využívali aj tento mediálny
priestor, v prípade potreby je mož-
né skryť identitu pisateľa. 

Čaká nás kolektívne
vyjednávanie

Po obednej prestávke informo-
val podpredseda Marián Mikula o
aktuálnom stave príprav kolektív-
neho vyjednávania, sústreďujú sa

pripomienky a návrhy z členskej
základne, Marián Mikula vyzval
predsedov, aby využili túto mož-
nosť čo najskôr. Najlepšie do 30.
6. 2020, pridal podpredseda Igor
Rohár. 

V bode ,,Rôzne“ diskutér otvo-
ril problém menoviek na policaj-
ných rovnošatách, voči ktorým
má veľké množstvo policajtov už
dlho negatívny postoj. Výhrady sú

aj proti zneniu platného nariade-
nia o služobnej zdvorilosti z roku
2013, podľa ktorého musí policajt
zdraviť nadriadeného salutova-
ním aj bez pokrývky hlavy. 

Po krátkej diskusii vedenie od-
borov dostalo úlohu do zápisnice
zistiť pohľad nového vedenia re-
zortu na problém menoviek a pod-
ľa toho zvoliť ďalší postup. 

Ďalšia zápisnične podchytená

úloha pre vedenie - s termínom do
septembrovej rady predsedov -
vznikla z podnetu diskutéra, ktorý
poukázal na výšku sumy, vyplá-
canej pozostalým z podporného
fondu. ,,V roku 2009 bolo 30-tisíc
korún ešte 1000 eur, dnes už nie
je,“ povedal. Navrhol, aby sa su-
ma zvýšila na 1 300 eur. Vedenie
OZP nebolo proti, bude však nut-
né urobiť analýzu financií podpor-
ného fondu a upraviť znenie jeho
štatútu. 

V závere rokovania predseda
OZP Pavol Paračka na margo
niektorých pripomienok k vzniku
rôznych otázok počas koronakrí-
zy pripomenul, že na decembro-
vej rade predsedov sa pripravuje
novelizácia viacerých interných
dokumentov, dovtedy je možné
sústreďovať v centrále pripomien-
ky a návrhy členov k ich zneniu. 

Predseda poďakoval všetkým
za odvedenú prácu i za úsilie, kto-
ré všetci vynaložili počas korona-
krízy a poprial predsedom šťast-
nú cestu domov.

Spracoval Peter Ondera
Snímky Vladimír Benko, 

MV SR, autor
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Keď minister vnútra SR Ro-
man Mikulec prišiel na zasada-
nie rady predsedov ZO OZP,
predseda OZP v SR Pavol Pa-
račka prerušil rokovanie rady
predsedov, ministra privítal
a odovzdal mu slovo.

V krátkom príhovore minister
poďakoval za pozvanie, uvítal
možnosť porozprávať sa s od-
borármi otvorenejšie o tom, čo
nás čaká. Povedal, že s vede-
ním odborov sa už stretol viac-
krát, zdôraznil, že osobné stret-
nutia sú pre neho veľmi dôležité,
,,lebo vecí, ktoré musíme spolu
riešiť, je veľmi veľa“. Vyjadril ná-
dej, že už začatý konštruktívny
dialóg s odborármi sa ďalej roz-
vinie, ,,aby sme vedeli veci po-
sunúť dopredu.“ Dôležité pre
neho je, ako odbory dokážu
viesť dialóg a prinášať konštruk-

tívne návrhy riešení, nielen upo-
zorňovať. ,,Tých problémov je
naozaj veľa, každý jeden deň zi-
sťujem problémy, ktoré bude po-
trebné riešiť.“ Skonštatoval, že
nové vedenie rezortu nastúpilo
v hektickej dobe, kedy bol Covid
- 19 v najväčšom rozsahu, ,,ale
aj vďaka vám, hasičom, záchra-
nárom v prvej línii sa nám to po-
darilo veľmi slušne zvládnuť
a môžeme tu sedieť bez rúšok,
čo ma osobne veľmi teší.“
,,Chcem vám poďakovať za prá-
cu, verím, že nájdeme spôsob,
ako konštruktívny dialóg preta-
viť čo najrýchlejšie do konkrét-
nych riešení,“ uzatvoril. 

/Po svojom príhovore dal mi-
nister priestor na otázky z pléna,
záznam najpodstatnejšieho z di-
skusie prinášame na inom mies-
te. – red./

Z úvodného vystúpenia ministra vnútra SR Romana
Mikulca na zasadaní rady predsedov

,,Chcem vám poďakovať za prácu...“

(Pokračovanie zo strany 1)

Medzi odborových predákov zavítal minister vnútra Roman Mikulec

Diskusiu s ministrom otvoril Daniel Čukalovský /SOŠ PZ Košice/

Minister ochotne odpovedal na všetky otázky

Časť rokovania viedol podpredseda Igor Rohár
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„Vážim si vašu prácu a verím, že sa nám podaria dobré veci!“

Minister v reakcii potvrdil, že
osobitne po udalostiach vo Vrút-
kach je to vážna téma, ktorá roz-
pútala vášne na sociálnych sie-
ťach. Povedal, že už mal možnosť
presvedčiť sa o problémoch aj
v tejto oblasti na PPÚ v Košiciach
i v Žiline, kde síce napr. majú tzv.
tasery, ale nemôžu ich používať,
lebo nemajú do nich baterky, kto-
ré stoja asi 60 eur. Rečnícky sa
opýtal, kde sú všetky tie peniaze,
ktoré malo predchádzajúce vede-
nie investovať do výstroje a vý-
zbroje policajtov, keď tú techniku
v útvaroch nie je vidieť. Poukázal
na neuveriteľnú zdĺhavosť verej-
ných obstarávaní, zmienil sa o.
i o zastavení súťaže na vrtuľníky
a vo svojej reakcii sa venoval aj
problematike výcviku, ktorý je
spolu so systémom policajného
vzdelávania predmetom analýzy.
,,Mal som rokovanie aj s pani rek-
torkou Akadémie PZ,“ informoval.
,,Moja predstava o vzdelávaní
a činnosti akadémie je taká, že by
mala smerovať k vychovávaniu
príslušníkov polície.“

Ďalšia pripomienka z pléna
otvorila problém  nútenej služby
mladých policajtov v hlavnom
meste Slovenska, keď im pri ná-
stupe do PZ garantovali, že po 14
mesiacoch od skončenia školy
môžu ísť slúžiť tam, kde je voľné
miesto a kde chcú ísť. Tento sľub
je však porušovaný a mladí poli-
cajti preto rozmýšľajú o odchode
z polície. Chodia tiež fámy o zni-
žovaní osobných príplatkov atď....

Minister potvrdil, že policajtom
sa musí hovoriť pravda, hoci vie
o príčinách, prečo riadiaci pracov-
níci nechcú púšťať policajtov
z Bratislavy domov, dôvodom je
podstav 12 percent. ,,Nevnímam
to ako systémové riešenie,“ pove-
dal minister, ,,ak boli policajti prijí-
maní za určitých podmienok, tieto

musia byť dodržané.“ Čo sa týka
príplatkov, minister opätovne
ubezpečil, že ministerstvo má pe-
niaze na výplaty a ,,znižovanie či
branie príplatkov nie je témou
dňa,“ povedal. Zároveň potvrdil,
že finančná situácia štátu nie je
dobrá, koronakríza situáciu veľmi
zhoršila. Minister spomenul aj
analýzu z úradu Hodnota za pe-
niaze z ministerstva financií, ktorá
hovorí o nadstave počtu príslušní-
kov PZ, vyslovil však názor, že
dáta pri porovnávaní s inými kraji-
nami ,,neboli celkom správne.“
Potvrdil, že s ministerstvom finan-
cií už mal viacero rokovaní aj na
túto tému, ambíciou nového ve-
denia ministerstva nie je radikálne
znižovanie počtov policajtov, ale
bližšie by sa chceli pozrieť na
úradnícke miesta. V týchto súvi-
slostiach sa paralelne spracúva
niekoľko analýz. ,,Mojou ambí -
ciou je, aby sme nemuseli znižo-
vať počty príslušníkov PZ, ani pla-
ty a príplatky.“

Ďalší diskusný príspevok sme-
roval do prostredia občianskych
zamestnancov, kde má zo strany
ministerstva dochádzať k poruše-
niu zákona pri stanovení výšky
príspevku do doplnkového spore-
nia zamestnancov v štátnej služ-
be. Diskutér tiež poukázal na fakt,
že rezort si na stráženie vlastných
objektov veľmi neekonomicky
prenajíma SBS-ky, pritom je v si-
lách rezortu zabezpečiť ochranu
objektov technickými prostriedka-
mi vo vlastnej réžii. /písali sme aj
v POLÍCII pozn. red./Pripomenul
tiež, že ministerstvo a jeho zložky
majú v rámci sekcií odbory a od-
delenia s minimálnym počtom za-
mestnancov, čo neúmerne zvyšu-
je počet riadiacich pracovníkov. 

Minister povedal, že je vďačný
za každý takýto konkrétny pod-
net, nestačí len hovoriť, čo všetko

je zlé, ale participovať na riešení
vlastnými návrhmi na odstránenie
nedostatkov.

Z Košíc prišla pripomienka
k nefungujúcim výťahom. Chýba
revízna správa, chýba výberové
konanie, lebo nebolo ani vypísa-
né - a nie je to len problém v košic-
kých rezortných budovách... Pri-
tom ide aj o bezpečnosť ľudí vo
výťahoch! Problémy s výťahmi sú
časté a opakujú sa nielen v Koši-
ciach...

Minister opäť reagoval súhlas-
ným pokývaním hlavou, o problé-
moch s pokazenými výťahmi a ich
rizikovou prevádzkou už počul
,,Dal som jasné úlohy zistiť, prečo
sa takéto veci dejú a budem z to-
ho vyvodzovať dôsledky,“ dodal.

Opotrebované vozidlá: mnohé
už zasa majú najazdené po 300-
tisíc kilometrov, v službe idú tieto
vozidlá doslova z ruky do ruky 24-
hodín denne, rýchlo sa ničia, pro-
blém rýchlosti opráv, ich náklad-
nosti, peniaze na opravy nie sú...
Keď už nie je na nákup nových vo-
zidiel, čo skúsiť operatívny lízing?
zaznel námet.

,,Som rád, že to hovoríte, je to
už v procese riešenia,“ reagoval
minister. „Požiadal som, aby mi
predložili možnosti operatívneho
lízingu.“ Informoval, že dal vyme-
niť orgány AO MV SR a nový ge-
nerálny riaditeľ spolu so sekciou
ekonomiky dostal operatívny lí-
zing za úlohu. „Hovoril som aj
s českým partnerom na túto tému,
nakupujú techniku týmto spôso-
bom, dohodli sme sa na spoluprá-
ci.“ Minister pripomenul problémy
s verejným obstarávaním, je dob-
ré skúsiť využiť aj iné možnosti,
než sme zvyknutí, skúsiť niečo
iné ,,out of the box“. Minister v dis -
kusii opätovne vyzval predákov,
aby neváhali podeliť sa so svojimi
skúsenosťami a navrhovali rieše-
nia z oblastí, v ktorých pôsobia.
„S verejným obstarávaním je pro-
blém, ak treba, zmeníme legislatí-
vu, takto sa nedá zabezpečovať,“
konštatoval.

Otázka: ako zastabilizovať

starších policajtov, aby neodchá-
dzali do dôchodku? Koncom tohto
roka sa dá očakávať zvýšený zá-
ujem policajtov o výsluhový dô-
chodok... 

Minister potvrdil záujem rezor-
tu o udržanie starších policajtov
v službe, ,,ale ak je stabilizácia
postavená len na finančnom be-
nefite, možností veľa nie je,“ po-
znamenal. Potvrdil, že túto otázku
už viackrát preberali na poradách
vedenia, je záujem, aby aj starší
policajti vplývali na mladých, sta-
bilizácia je potrebná. ,,Spoločne
hľadajme spôsob, ako ich motivo-
vať,“ vyzval. 

Na zmienky o problémoch
s centrami podpory zareagoval
ďalší diskutér, zamestnanec cent-
ra podpory. Vyjadril názor, že
centrá podpory sú výkonné orgá-
ny, závislé na prostriedkoch zo
sekcií. Keby mali peniaze na plne-
nie požiadaviek z útvarov, všetko
by bolo jednoduchšie... Minister
Roman Mikulec označil problémy
centier podpory za zmes problé-
mov kompetenčných, komunikač-
ných i procesných. Názornou
ukážkou je nefunkčný manaž-
ment vyšetrovacích spisov, kde
generálny riaditeľ sekcie informa-
tiky dostal úlohu dať odpoveď na
otázku, či má vôbec zmysel po-
kračovať v projekte, ktorý roky ne-
funguje. ,,Momentálne sú centrá
podpory veľkou otázkou aj pre
mňa, mám na stole desiatky prí-
padov,“ poznamenal. 

Viacero diskutérov poukázalo
na problémy so získavaním mla-
dých do Policajného zboru. Na
jednej strane sa znižujú kritériá na
prijatie, mnoho mladých má ťaž-
kosti s fyzickou kondíciou a veľa
záujemcov neprejde psychotesta-
mi, pritom potrebujeme kvalitu....

„Odpoviem otázkou: prečo je
to tak?“ reagoval minister. Veľa už
na túto tému diskutoval aj s po-
radcom J. Spišiakom, povedal,
vedú sa diskusie, či sa má výber
uchádzačov robiť centrálne, ale-
bo je dôležitá miestna znalosť ľudí
v rámci okresov? „Cieľom je za-

traktívniť službu, hľadáme cesty,“
potvrdil.

K úvahám okolo scivilňovania
ľudí v centrách podpory minister
vnútra vyslovil názor, že centrá
podpory majú v náplni práce, ako
už názov hovorí, podporné čin-
nosti. „Nevidím dôvod, prečo by
tam mali sedieť policajti, tí majú
byť v útvaroch na policajných
funkciách. Počkáme ale na vý-
sledky analýzy, nechceme robiť
žiadne rozhodnutia bez dostatku
informácií,“ povedal.

Zo štátnej hranice prišla otáz-
ka: prečo niektoré zložky mali pre-
platené nadčasy počas koronakrí-
zy, inde ich policajti čerpať ne-
mohli? Sme jeden rezort, prečo je
prístup jednotlivých zložiek rôz-
ny? 

Minister: ,,Neviem, prečo niek-
to dostal nadčasy a niekto nie.
Budem sa pýtať,“ odpovedal.

Predseda OZP Pavol Paračka
upozornil predsedov, že minister
má vzhľadom k ďalšiemu progra-
mu limitovaný čas na stretnutie
s odborármi. Minister preto odpo-
vedal ešte na dve otázky, keď
opäť prejavil aj svoj zmysel pre
tzv. anglický humor, rozosmial ce-
lú sálu, ale v závere už vážne
zhrnul zámery nového vedenia
rezortu pri tvorbe koncepcie, ako
by mal Policajný zbor vyzerať
v roku 2024. ,,Našou ambíciou je,
aby sa naozaj nám spolu – zdô-
razňujem NÁM -  podarilo v maxi-
málnej miere zmeniť PZ, aby sme
stále nemuseli hľadať dôvody,
prečo niečo už roky nefunguje,
aby sa nám podarilo čo najrýchlej-
šie a najefektívnejšie nájsť rieše-
nia,“ dodal. Ospravedlnil sa prí-
tomným, že už musí odísť /dôvo-
dom bola účasť na pohrebe učite-
ľa vo Vrútkach – pozn. red./, ale
že sa medzi odborárov rád vráti:
,,ak ma pozvete.“ „Zaslúžite si
všetci poďakovanie, to je minimál-
ne, čo môžem teraz spraviť, vá-
žim si vašu prácu a verím, že sa
nám podaria dobré veci!“ rozlúčil
sa.

Spracoval Peter Ondera

Z diskusie s ministrom vnútra SR Romanom Mikulcom

Diskusiu s ministrom vnútra Romanom Mikulcom otvoril
príspevok na tému nedostatku neletálnych paralyzačných
prostriedkov pre policajtov prvého kontaktu. 

Iba pár hodín...
Pred hotovú vec tak boli v prie-

behu niekoľkých hodín postavení
príslušníci PZ dvoch malých ob-
vodných oddelení PZ okresu
Spišská Nová Ves: v Krompa-
choch /30 príslušníkov PZ/ a v
Spišských Vlachoch /17 príslušní-

kov PZ/, ktorí mali niesť hlavnú
zodpovednosť za dodržiavanie
zákazu. Ako sa však čoskoro uká-
zalo, ,,stráženie“ policajných pá-
sok na hraniciach karantény bolo
len zlomkom povinností a úloh,
ktoré pred policajtov týchto dvoch
obvodných oddelení postavila

tvrdá realita. Chrániť trebárs mu-
ničný sklad, aby sa do neho nikto
nepovolaný nedostal, je niečo
úplne iné, ako strážiť vyše 6-tisíc
ľudí, ktorí nesmú zo svojho priro-
dzeného prostredia vyjsť, hoci sa
ničoho nedopustili. To je – pri
akejkoľvek diskusii – vážne ob-
medzenie základných ľudských
práv veľkej skupine obyvateľov zo
strany štátu. V rómskych komuni-
tách je pritom veľmi vysoký podiel
maloletých detí, tehotných žien,
všetci potrebujú jesť, piť, kúriť,
prať, variť, nezaobídu sa bez
zdravotníckej a sociálnej pomoci
,,zvonka“. 

Po skončení karantény prišla
medzi policajtov do Spišských
Vlách na pozvanie riaditeľa OO

PZ mjr. Mgr. Petra Hrona naša re-
dakcia. Stretnutia sa zúčastnil aj
zástupca riaditeľa tohto oddelenia
mjr. Mgr. Peter Hudák a zástupca
riaditeľa OO PZ v Krompachoch
mjr. Mgr. Radoslav Kollarčík. 

Rozprávanie účastníkov stret-
nutia by vydalo na knižku. Ako prí-
slušníci jediných dvoch obvod-
ných oddelení PZ, z celkového
počtu 231, dlhé týždne čelili hroz-
be nákazy koronavírusom z bez-
prostrednej blízkosti, priamo
v priestore karantény. Pritom na-
kazenie jediného ich príslušníka
by znamenalo uzatvorenie celého
obvodného oddelenia do karanté-
ny. Hrozivá predstava, ale vôbec
nie nereálna. 

„Už koncom marca sme dostali

informácie, že do oblastí s mino-
ritnou skupinou obyvateľov sa po-
kútnym spôsobom vracajú ľudia
z Anglicka, na pokyn okresnej hy-
gieničky sme mali Žehru monito-
rovať, mali sme tých ľudí identifi-
kovať a zabezpečiť ich dodanie
do karantény. Naša vybavenosť
osobnými ochrannými prostried-
kami bola najmä v prvých dňoch
mizerná. Žiadal som, aby mojich
ľudí otestovali, keďže sme v kon-
takte s ľuďmi s cestovateľskou
anamnézou, aj to som sa musel
doprosovať, pritom viacerí z tzv.
Angličanov boli pozitívne testova-
ní. Denne sme si veľakrát dezinfi-
kovali ruky, večer sme ich mali
celkom biele, dopukané, iné mož-

Pplk. Milan Bukšár: ,,Vďaku si zaslúži každý policajt, ktorý bol do opatrení velený"
Navštívili sme karanténne oblasti na Spiši, policajti tu za pár týždňov prežili predtým nezažité...

Možno sme si to v prvej chvíli ani neuvedomili, ale dátum
8. apríl, keď hlavný hygienik Slovenska Karol Mikas k pol-
noci 9. apríla vyhlásil karanténu pre päť oblastí s róm-
skym obyvateľstvom v okrese Spišská Nová Ves, určite
vojde do slovenských dejín. Vyše šesťtisíc obyvateľov
v piatich lokalitách /tri ulice v Krompachoch, určité oblas-
ti pri obciach Žehra a Bystrany sa ocitlo v obkľúčení hlia-
dok policajtov a vojakov. Od tejto chvíle nikto nesmel
z tých to oblastí von. Také niečo sa na Slovensku ešte nik-
dy nestalo...

(Pokračovanie na strane 4)



nosti ochrany okrem rúška sme
vtedy nemali. A potom prišla núte-

ná karanténa, na prípravu sme
mali iba pár hodín,“ spomína mjr.
Hron. 

Ani nechoď domov...
Kým do niektorých týchto ob-

lastí vedie jediná cesta, ktorá sa
dá zatarasiť a k zátarasu postaviť
hliadku, v Krompachoch museli
príslušníci viacerých zložiek polí-
cie s pomocou vojakov samostat-
ne uzatvoriť každú z troch ulíc.
Nepriechodná ostala aj jediná
cesta cez Žehru, zriadila sa ob-
chádzka. Už tieto opatrenia po
dobu 24 hodín denne vlastne vy-
čerpali personálny stav oboch ob-
vodných oddelení, pritom zo všet-
kých strán sa valili ďalšie požia-
davky na asistenciu pri preprave
rizikových osôb a pri zabezpečo-
vaní služieb všetkých druhov pre
obyvateľov uzatvorených lokalít.
Dôstojníci spomínajú, že v tých
časoch ani nechodili domov, aby
neohrozili rodinných príslušníkov,
spávali na oddelení, podarilo sa
vybaviť aj ubytovanie na chate
mestského úradu. O zastupiteľ-
nosti nemohlo byť ani reči, riadite-
lia posťahovali ľudí z dovoleniek
a slúžili všetci nepretržite. ,,Môj
zástupca bol na oddelení päť dní
a nocí v kuse,“ hovorí Peter Hron,
,,má deti v striedavej starostlivos-
ti, musel ich dať starým rodičom,
aby mohol slúžiť, mne k tomu
všetkému zomrela matka, musel
som zabezpečiť pohreb, denne
sme boli štyri až osemkrát v ka-
ranténnych oblastiach, zabezpe-
čovala sa výplata sociálnych dá-
vok, mobilná pošta, ochrana ka-
ranténnych unimobuniek, výplata
dôchodkov, dovoz a inštalácia
mobilného bankomatu, ktorý tiež
musel byť pod nepretržitou ostra-
hou... požiadavky nemali konca,
každú chvíľu niekto niečo pýtal
a žiadal, veď už len zásobovať
potravinami a všetkým ostatným

vyše 6-tisíc ľudí v piatich karanté-
nach nie je maličkosť. Chodili sem
kamióny, predávalo sa priamo

z nich, na páske sa prekladal to-
var z desiatok dodávok pre podni-
kateľov v karanténe,“ spomína
Peter Hron. ,,Prichádzali rôzne
dary, ženy na obecnom úrade
v Žehre napr. celý deň pripravova-
li balíčky s mäsom a ďalšími veca-
mi pre tristo rodín, urobili sme si
zoznamy, odovzdávali sme dary
priamo na ulici a odškrtávali me-
ná, aby niekto neprišiel viac-
krát...“ Výpočet povinností a úloh
pre policajtov akoby nemal kon-
ca...

Na všetko len policajti?
,,Prišli miestni a žiadali drevo

na kúrenie. Kto im ho má zabez-
pečiť? My policajti?“ pýtal sa reč-
nícky mjr. Hron. Zástupca riadite-
ľa OO PZ mjr. Hudák dodáva:
,,Môžem vedno s kolegom oceniť,
že za celý ten čas sa z našich ľudí
ani jeden nepýtal na péenku ale-
bo OČR, všetci ťahali ako jeden,
uvedomovali si závažnosť situá-
cie a za to, čo odviedli, patrí všet-
kým naozaj obrovská vďaka,“
zdôrazňuje.

O dianí vo vnútri karantén sa
väčšina obyvateľov Slovenska
nedozvedela skoro nič, novinári
nemali prístup a mnohí nezainte-
resovaní čitatelia, diváci či poslu-
cháči museli mať pocit, že tzv.
mainstream ani nemal veľmi zá-
ujem zaoberať sa takou háklivou
vecou, ako sú oblasti v karanténe,
za ktoré prevzala zodpovednosť
vláda, krízový štáb, hlavný hygie-
nik... Z verejnoprávnych médií sa
,,dovnútra“ dostal len redaktor
RTVS Juraj Mravec, ktorý pripra-
vil dokument pre televíznu reláciu
Reportéri, odvysielanú na 1. pro-
grame STV 18. mája, dá sa nájsť
v archíve. Aj tá, hovoria dôstojníci
obvodných oddelení, mohla za-
chytiť len nepatrnú časť našej
práce. 

Médiá nedokázali sprostredko-

vať pocity policajtov, keď ich nie-
koľko – spolu s niekoľkými vojak-
mi – stálo v línii na ceste oproti

stovke nahnevaných obyvateľov,
ktorí chceli ísť ,,von“. Keď pre-
trhneme pásku, čo nám urobíte?
pýtala sa tá stovka naštvaných ľu-
dí a mjr. Hron priznáva, že to boli
chvíle, keď im naozaj nebolo všet-
ko jedno. Viackrát hrozili hromad-
né rebélie s nedozernými násled-
kami a pokusy o útek pod rúškom
noci tiež neboli zriedkavosťou.
Našťastie, za celý čas sa nevy-
skytla situácia, pri ktorej by bolo
potrebné väčšie nasadenie ,,hru-
bej sily“. Vojaci sledovali hranice
karantény s prístrojmi na nočné
videnie, informácie o „utečen-
coch“ prichádzali z viacerých
zdrojov, ale zasa bolo na prísluš-
níkoch polície realizovať zásah,
vrátiť osoby do karantény a spísať
k tomu celú dokumentáciu.
,,Spracovali sme 64 útekov, teda
64 priestupkov,“ dodáva zástupca
riaditeľa OO PZ z Krompách. Mali

aj prípad obyvateľa, ktorý vedel,
že má pozitívny test, pritom sa
všade voľne pohyboval a karanté-
ne sa vyhýbal. To už je trestný čin.
Zasa množstvo práce pre policaj-
tov, aby tohto človeka izolovali,
strážili... Pritom jeho prepustenie
žiadali z bezprostrednej blízkosti
desiatky rozvášnených rodinných
príslušníkov a susedov... Mjr.
Hron položil na stôl poriadne hru-
bý stoh papierov: „Toto je náš
zberák len ku koronavírusu, od
28. marca po koniec karantény 1.
mája,“ dodal stoicky.

Len suché fakty...
Ako sme už spomenuli, z roz-

právania príslušníkov dvoch ma-
lých OO PZ na Spiši za obdobie
karantény by sa dala urobiť kniž-
ka. Pritom každý jeden papier zo
,,zberáku“ obsahuje len suché
fakty a paragrafy, nedozviete sa
z nich nič, z čoho by sa dala urobiť
predstava o všetkých ,,špecifi-
kách“ foriem komunikácie s tunaj-
šími obyvateľmi, kde majú aké -

také slovo najmä vekovo starší
obyvatelia. Rovnako platí, že
miestni si ,,dajú povedať“  najmä

od starších, skúsenejších policaj-
tov, ktorí svojich ,,klientov“ a ich
rodiny dobre poznajú a miestni
k nim pociťujú prirodzený rešpekt.
Nenadarmo chlapi hovoria, že
,,rómskym špecialistom“ je na
Spiši každý skúsenejší policajt,
ktorý chodí do týchto oblastí, či už
má k tomu kurzy alebo nie. 

Mimovládky?
A čo iné zložky systému, ako

sa podieľali na všetkých úlohách,
spojených s karanténou? pýtame
sa. Dôstojníci oceňujú prínos via-
cerých policajných zložiek, slúžili
tu ľudia z PMJ, z kriminálky i ,,z
kraja“, celkovo však bol podľa ich
názoru počet nasadených policaj-
tov v porovnaní s potrebami pod-
dimenzovaný, hoci naozaj pomá-
hal, kto mohol – aj funkcionári OR
PZ svojou osobnou účasťou na
opatreniach. Pritom policajti OR
PZ SNV popri karanténe museli

zabezpečovať aj bežný výkon
služby a plniť opatrenia COVID-
19 v celom služobnom obvode,
napr. doprovody a stráženie repa-
triantov v Účelovom zariadení MV
SR na Prednej Hute (služobný ob-
vod OO PZ Spišská Nová Ves),
atď. Chvália slúžiacich vojakov,
teda príslušníkov Ozbrojených síl
SR, hoci do uzatvorených oblastí
nevstupovali. Osobitne chcú oce-
niť za veľké nasadenie a úsilie prí-
slušníkov jednotky CIMIC, ktorá
je súčasťou 5. pluku špeciálneho
určenia v Žiline. Výrazné uznanie
si podľa nich zaslúžia členovia
občianskych hliadok MOPS, ktoré
tvorili výlučne Rómovia /cca 30
ľudí/, majú v týchto oblastiach
rešpekt. Nuž a zo samosprávy dô-
stojníci chválili prednostu Obec-
ného úradu v Žehre Miloša Pa-
covského /starosta Žehry Marián
Kandrač dokonca ostal dobrovoľ-
ne v karanténe/ a terénnu sociál-
nu pracovníčku Ivetu Tomčíkovú,
ktorá podľa ich slov pracovala ne-

pretržite a s obrovským nasade-
ním. 

A čo tretí sektor? pýtame sa.

Odpoveďou je výraz sklamania
v tvárach diskutérov. Médiá vraj
o nich veľa píšu, kopa rečí, v teré-
ne však prišli do kontaktu len
s členmi občianskeho združenia
Zdravé regióny, mali z ich práce
pozitívny dojem. Podobne aktívne
pracovali aj ľudia z občianskeho
združenia Konkordia. O ostatných
mimovládkach síce počuli alebo
čítali, ako vraj pomáhajú, len ich
v teréne nevideli... Mjr. Hron preto
hodnotenie uzatvoril konštatova-
ním, že ak má hovoriť o podiele
úloh v karanténe, tak najviac
a najrizikovejšej práce odviedli
policajti, druhí v poradí boli podľa
jeho názoru vojaci, až potom
zdravotníci, hasiči, poštári a
ostatné zložky. Nech sa vraj hne-
vá kto chce, ale bolo to tak.

Čo hnevá...
Ako sme už naznačili, chlapov

z OO PZ v Spišských Vlachoch
a v Krompachoch v súvislosti
s priebehom karantény hnevá via-
cero vecí. V prvom období po vy-
hlásení opatrení bola podľa nich
starostlivosť rezortu o ochranu
príslušníkov PZ pred nákazou
úplne nepostačujúca. Hoci sa
v neskorších dňoch a týždňoch
z hľadiska vybavenosti príslušní-
kov ochrannými prostriedkami
veľmi veľa a výrazne zmenilo
k lepšiemu, podľa ich názoru na
tom boli zložky z iných rezortov
stále lepšie, ako policajti prvého
kontaktu. 

Druhá vec, ktorá im prekážala,
bolo nedocenenie práce prísluš-
níkov PZ v médiách, podcenenie
významu public relations /PR/ zo
strany ministerstva vnútra a jeho
príslušných zložiek. ,,Keď ste po-
zerali televíziu, všade bolo vidieť
len vojakov, policajti akoby ne-
existovali!“ hnevajú sa. ,,To sme si
zaslúžili? Taký ,,píár“, akí mali vo-
jaci, o tom sme my mohli len sní-
vať! Čia je to chyba?“

Napokon došlo aj na diskusiu
k téme: morálne a finančné oce-
nenie mimoriadneho nasadenia
policajtov dvoch malých obvod-
ných oddelení PZ. Vo chvíli, keď
budete čítať tieto riadky, môže byť
už všeličo inak, ale k momentu
uzávierky nášho vydania vyslovu-
jú nespokojnosť napr. s tým, že im
dosiaľ nikto nahlas a oficiálne ani
len nepoďakoval. Pritom často vie
potešiť a povzbudiť čo len ďakov-
né, obdivné slovo... Hovoria o
schvaľovaní nadčasov, keď sa na
príslušníkov OO PZ v Spišských
Vlachoch a v Krompachoch, ktorí

JÚN  20204

(Pokračovanie zo strany 3)

(Pokračovanie na strane 5)

Pplk. Milan Bukšár: ,,Vďaku si zaslúži každý policajt, ktorý bol do opatrení velený"

Uznanie prof. Vladimíra Krčméryho príslušníkom PZ
„Majú môj veľký obdiv“

Profesor Vladimír Krčméry, odborník na tropickú medicínu a do-
nedávna predseda Permanentného krízového štábu sa prostredníc-
tvom Facebooku verejne poďakoval Policajnému zboru za ich prácu
pri boji s novým koronavírusom:

„Pozdravujem všetkých našich kolegov z Policajného zboru,
chcem im poďakovať zo srdca, že vydržali ten obrovský tlak. Dá sa
povedať, že 60 až 80 % bitky s koronavírusom vyhrali silové zložky,
čiže polícia a armáda, tým, že ochránili našu vonkajšiu hranicu a
tým, že pomáhali pri tých rizikových skupinách. Takže majú môj veľ-
ký obdiv. Vo všetkých epidémiách, pri ktorých som bol na svete, po-
lícia a armáda zohrali ďaleko väčšiu úlohu ako všetci ostatní v boji
so všetkými epidémiami, ktoré sme prekonali. Veľa Božieho požeh-
nania a pevného zdravia,“  poprial.
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niesli hlavnú záťaž, nadčasy ako-
si neušli, hoci iné zložky nadčasy
mali. ,,Nezávidíme, len sa pýta-
me, ako je to možné?“ komento-
vali. 

Odmeny, o ktorých sa v súvi-
slosti s koronakrízou hovorí? pý-
tame sa. Prišiel im ,,zvrchu“ ná-
vrh, aby predložili zoznam štyroch
príslušníkov zo Spišských Vlách
a osem príslušníkov z Krompách.
A vraj budú aj medaile. Nad ta-
kýmto prístupom vyšších zložiek
vyslovujú počudovanie a nesú-
hlasia s ocenením zopár jedno-
tlivcov. Ťahali predsa všetci na
plné obrátky, výber niekoľkých by
akurát vniesol do kolektívov zlo-
bu, zlú krv. ,,Buď odmenia všet-
kých príslušníkov našich obvod-
ných oddelení, alebo radšej niko-
ho!“ Prijali by aj mimoriadne pový-
šenia, ktoré by si mladší radoví
policajti týchto oddelení veľmi vá-
žili. ,,Nech dajú každému trebárs
po 10 eur, pôjdeme všetci spolu
na pivo, ale nech výberom pár
jednotlivcov neurážajú väčšinu
príslušníkov našich oddelení, kto-

rí v živote nezažili to, čo zažívali
vo vnútri karantény,“ hovoria ved-
no.

Poučenia...
Naši diskutéri majú za sebou

obdobie, ktoré, ako sami vravia,
nikdy predtým v službe nezažili
a už ani zažiť nechcú. Keby však
predsa... čo by už robili inak,
v čom spočíva poučenie? Zo slov
dôstojníkov vyplynulo, že mimo-
riadna situácia poukázala na ne-
dostatočnú pripravenosť aj rezor-
tu vnútra na podobné situácie –
osobitne v zásobovaní osobnými
ochrannými prostriedkami, ale aj
trebárs v systéme zabezpečenia
slúžiacich policajtov stravou a ná-
pojmi v takýchto špecifických
podmienkach karantény. Priebeh
karantény tiež ukázal nesúlad
v spolupráci rezortov a ich zložiek
priamo v systéme riadenia, keď
vznikali viaceré riadiace centrá –
trebárs po línii policajnej a na dru-
hej strane zdravotnícko - hygie-
nickej, neraz nebolo jasné, kto
a čo má – a z akých finančných
prostriedkov – pre ľudí v karanté-
ne zabezpečiť. Napríklad už spo-

menutú zásobu vody či dreva do
kachlí a sporákov pre tisícky oby-
vateľov v nútenej karanténe. Den-
né skúsenosti ukázali tiež na čas-
té zmätky pri doprave repatrian-

tov alebo iných rizikových osôb
do stredísk povinnej karantény,
keď vozidlá rezortu vnútra s pasa-
žiermi neraz najazdili stovky kilo-
metrov naviac len preto, lebo kto-
si najprv rozhodol, že pôjdu – tre-
bárs – cez celú republiku niekam,
a keď tam prišli, poslali ich zasa
inde. Pritom nešlo o jeden prípad.

Súhrn
Spočítané a zhrnuté: policajti

dvoch malých obvodných oddele-
ní PZ na Spiši majú za sebou naj-
ťažšie obdobie, aké kedy zažili,

netaja. Preto radi zverejňujeme aj
vyjadrenie riaditeľa odboru po-
riadkovej polície OR PZ v Spišs-
kej Novej Vsi  pplk. Mgr. Milana
Bukšára, ktorý pre redakciu k pre-
žitým týždňom /viac ako 40 dní/
dodal: „Naozaj si myslím, že po-
ďakovať treba každému policajto-
vi, ktorý bol do opatrení velený, le-

bo – či sa to niekomu páči, alebo
nie – doslovne  napĺňal slová slu-
žobnej prísahy a s rizikom ohro-
zenia svojho zdravia plnil úlohy,
ktoré boli na neho kladené. A po
celý čas naozaj nikto nereptal, ne-
protestoval, nedomáhal sa svo-
jich práv – každý pomáhal. Pres-
ne v duchu hesla ,,Pomáhať
a chrániť!“ Zvlášť však chcem vy-
zdvihnúť prácu funkcionárov –
riaditeľov OO PZ, ich zástupcov,
ale – teraz to možno bude znieť
pokrytecky a sebecky – aj prácu
riaditeľa OR PZ a vedenia OPP
OR PZ, lebo títo ľudia od dňa
8.apríla 2020 do rozpustenia ka-
ranténneho mestečka nemali je-
den deň voľna a často boli v teré-
ne doslova celé dni a celé noci,
neraz museli prijímať veľmi ťažké
riadiace opatrenia, lebo na situá-
cie, ktoré v karanténnych oblas-
tiach vznikali, nebol nikto ani vy-
cvičený, ani vyškolený. A všetko
toto naši ľudia zvládli...“

Peter Ondera
snímky archív, -on-

Pplk. Milan Bukšár: ,,Vďaku si zaslúži každý policajt, ktorý bol do opatrení velený"

V karanténe spolupracovali policajti najčastejšie s vojakmi, 
členmi MOPS a zdravotníkmi

(Pokračovanie zo strany 4)

Nepochopiteľný postup nadriadených
Z listu nášho dlhoročného člena

Som dlhoročným odborárom
(viac ako 25 rokov), ktorý sa an-
gažuje aj vo výbore základnej or-
ganizácie OZP SR a do konca no-
vembra 2019 som bol zaradený
ako zástupca riaditeľa Centra
podpory Bratislava. Dňom 01. 12.
2019 bola schválená organizačná
zmena pod číslom 21/2019,
v rámci ktorej bola zrušená tabuľ-
ka zástupcu riaditeľa Centra pod-
pory Bratislava. Následne som
bol prevedený na inú funkciu
v rámci KR PZ v Bratislave. Na-
koľko s uvedenou, podľa mňa
účelovou organizačnou zmenou
sa neviem stotožniť a svoje skla-
manie nad systémom schvaľova-
nia takejto zmeny neviem pocho-
piť, mám potrebu sa o svoje poci-
ty podeliť aj s ostatnými členmi
OZP SR.

Ako som už uviedol vyššie,
mám stále za to, že uvedená úče-
lová organizačná zmena bola ria-
diteľkou Centra podpory Bratisla-
va Ing. Vierou Ďurčaťovou presne
mierená proti mojej osobe. Moje
presvedčenie podporuje aj sku-
točnosť, že celý proces tejto orga-
nizačnej zmeny bol riešený počas
mojej pracovnej rehabilitácie, kto-
rú som mal v mesiaci november
2019, t.j. celá organizačná zmena
bola navrhnutá, prejednaná, od-
súhlasená a aj schválená v prie-
behu 2 týždňov, čo je ojedinelé a
naozaj veľmi rýchle. 

K uvedenému uvádzam, že za
celú moju policajnú službu na
Krajskom riaditeľstve PZ v Brati-
slave a aj na Centre podpory Bra-

tislava mi nebol udelený žiaden
disciplinárny trest a dokonca ani
výčitka, ale práve naopak, vždy
som si vykonával svoju služobnú
činnosť riadne, so zápalom pre
vec a bol som za svoju služobnú
činnosť niekoľkokrát odmenený.
Z tohto dôvodu je pre mňa nepo-
chopiteľné, na základe čoho bolo
vôbec nutné vykonať takúto orga-
nizačnú zmenu a čomu vlastne
pomohla. Okrem mojej služobnej
činnosti som sa iniciatívne fyzicky
zúčastňoval na väčšine bezpeč-
nostných opatrení, a to práve
z dôvodu zanietenia pre prácu,
ktorej som sa venoval, ktorá ma
napĺňala a priznávam, veľmi bavi-
la. Moja účasť na týchto opatre-
niach mi bola nadriadenou aj vyčí-
taná a to z odôvodnením, že tam
nemám dôvod byť a že sa nesto-
tožňuje s mojou účasťou na tý-
chto bezpečnostných opatre-
niach. Nerozumel som tomuto
bráneniu vo výkone služby a vo
výkone policajnej práce, nakoľko
práve na činnosti spojené s poli-
cajnou prácou, účasťou na riadia-
cich výboroch, v štáboch, koordi-
načných poradách, atď. bola
funkcia samostatného zástupcu
riaditeľa Centra podpory Bratisla-
va zriadená.

Pre mňa je nepochopiteľné
hlavne to, že uvedená organizač-
ná zmena bola schválená a vyko-
naná bez akejkoľvek analýzy, bez
možnosti sa vôbec vyjadriť alebo
nejako reagovať na vzniknutú si-
tuáciu. Vôbec nikto neriešil a ne-
dopytoval sa, či je táto zmena po-

trebná a vhodná. Jednoucho sa
„niekto“ rozhodol a bez akejkoľ-
vek rozvahy predložil návrh, ktorý
mu aj akoby zázrakom, bez pro-
blémov prešiel a bol schválený.
Všetky úkony boli vykonávané
v tajnosti a tak, aby som sa o nich
nedozvedel, čo zasa podporuje
môj názor, že sa jednalo len
o účelovú zmenu, ktorá bola mie-
rená len proti mojej osobe a ktorá
nemala nič spoločné so zlepše-
ním organizácie činnosti Centra
podpory Bratislava, k čomu by
mala v prvom rade smerovať kaž-
dá organizačná zmena.

Pohovor so mnou bol vykona-
ný po návrate z pracovnej rehabi-
litácie, čo bolo 25. 11. 2019
o 10.00 h a organizačná zmena
bolo účinná od 01. 12. 2019. Mal
som teda len týždeň na to, aby
som vykonal všetky potrebné čin-
nosti spojené s odchodom, čo tak-
tiež považujem za nekorektné, ba
myslím si, že až zákerné, nehovo-
riac o tom, že sa blížili ešte aj
sviatky a koniec roka. Ten koniec
roka spomínam hlavne preto, že
ku koncu roka je vždy najviac prác
s ukončovaním hospodárskeho
roka a práve ja, ako zástupca ria-
diteľa, som sa venoval okrem
iných okruhov prác aj priebehu in-
ventarizácie, a práve aj činnosti
uzatvárania roka.

Určitý druh sklamania vnímam
aj voči OZP SR, ktorý bez dôklad-
ného preverenia celej situácie
uvedenú organizačnú zmenu
schválil. Myslím si, že minimálne
mal požadovať dôkladné zhodno-
tenie a analýzu potreby tejto zme-
ny a nie len uspokojenie sa s tex-
tom uvedeným v predloženom
návrhu. Takáto organizačná zme-
na nie je predkladaná často, ak
vôbec, a už to malo byť dôvodom
na vyžiadanie si podrobnejších in-

formácií. Nie je predsa možné,
aby sa OZP SR uspokojil len s vy-
svetlením, že uvedená tabuľka
bola zriadená len dočasne a aby
o takejto zmene OZP SR rozho-
doval od „zeleného stola“ bez
akejkoľvek informovanosti. OZP
SR má predsa možnosti zakotve-
né aj v Kolektívnej zmluve v čl. 3
ods. 7 (prerokovanie zmien
s predsedom OZP SR najmenej
60 dní pred ich uskutočnením),
ktorých sa mohol a asi aj mal
držať a mal ich samozrejme aj
možnosť využiť. 

Ak mala byť zriadená táto funk-
cia len „dočasne“ (jedna z infor-
mácií), tak aj následné zmeny
v TZP súvisiace s touto zmenou
mali byť zriadené len „dočasne“
a TZP mali byť upravené do pô-
vodného stavu. Bolo by to určite
korektné a hlavne, nikto by nemo-
hol v takejto zmene hľadať osob-
ný spor, prípadne ďalšie osobné
záujmy a potreby. 

V závere mi ešte dovoľte uviesť
môj názor, že takýmto (podľa mňa
účelovým) schvaľovaním zmien
TZP sa vraciame do doby platnosti
zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej
službe príslušníkov Policajného
zboru ...., kde bol zakotvený „po-
vestný“ § 35 ods. 2, proti ktorému
„bojoval“ aj OZP SR. 

Viem, že mnohí, ktorí si prečí-
tajú uvedené riadky si povedia, že
som sa chcel len vysťažovať, ale
verte, že to vôbec nie je pravda.
Tí, ktorí ma poznajú vedia, aký
som človek a práve kvôli takýmto
ľuďom som uvedené riadky napí-
sal, aby sa naozaj niekto zamyslel
nad možnou nespravodlivosťou,
účelovým dosadzovaním spriaz-
nených ľudí do pracovných pozí-
cií, prípadne nad zneužívaním
systému.

plk. Ing. Vladimír Jánoš, v. r.

Pozn. redakcie: List nášho
dlhoročného člena a funkcionára
zverejňujeme na jeho výslovnú
žiadosť. 

Reakcia vedenia OZP v SR:
V prvom rade je potrebné uviesť,
že s organizačnou zmenou po
prerokovaní s riaditeľkou Centra
podpory Ing. Vierou Ďurčaťovou
súhlasilo predchádzajúce vede-
nie OZP v SR. Súčasné vedenie
OZP v SR s odstupom času nevie
objektívne vyhodnotiť, či predlo-
žený návrh organizačnej zmeny
bol účelový a dôkladne zanalyzo-
vaný. Účelovosť nie je možné po-
tvrdiť ani časovým úsekom, za
ktorý bola takáto organizačná
zmena odsúhlasená. Treba do-
dať, že v odôvodnení návrhu na
organizačnú zmenu sa uvádza,
že Centrum podpory Bratislava
navrhuje zmenu z dôvodu zjedno-
tenia tabuľkovej štruktúry danej
pre centrá podpory MV SR v rám-
ci Slovenskej republiky. Z odô-
vodnenia ďalej vyplýva, že tabuľ-
ka zástupcu riaditeľa centra pod-
pory bola zriadená najmä z dôvo-
du bezproblémového zabezpeče-
nia predsedníctva SR v Rade Eu-
rópskej únie v roku 2016, pričom
už ďalej nebola potrebná samo-
statná tabuľka zástupcu riaditeľa
Centra podpory Bratislava, nakoľ-
ko väčšina zabezpečovaných
úloh v čase predloženia návrhu
pominula. Súčasné vedenie OZP
v SR mrzí skutočnosť, že touto
spomínanou organizačnou zme-
nou bol dotknutý dlhoročný odbo-
rár. OZP v SR sa pri procesoch
systemizačných zmien vždy riadi
stanovenými postupmi za dodrža-
nia ustanovení platných právnych
noriem, s ohľadom na odôvodne-
nie efektívnosti, hospodárnosti a
účelnosti takýchto zmien.

Na vedenie OZP v SR a na redakciu POLÍCIA sa obrátil
dlhoročný člen a funkcionár ZO OZP plk. Ing. Vladimír Já-
noš so žiadosťou o zverejnenie listu, ktorý nám zaslal. Je-
ho žiadosti vyhovujeme, z priestorových dôvodov sme
však text skrátili. 



Do série publikovaných prí-
padov, v ktorých OZP poskytol
svojmu členovi právnu ochra-
nu, sme do júnového vydania
mesačníka vybrali súdny spor,
v ktorom ani tak nejde o to, kto
v ňom aktuálne vyhral či pre-
hral. Podpredseda OZP Roman
Laco, ktorý má právnu ochranu
v náplni práce, vysvetľuje dô-
vod: „V tomto prípade sme
právnu ochranu nášmu členovi
poskytli práve preto, že sme sa-
mi nemali jasno v probléme.
Verdikt Najvyššieho súdu SR,
ktorý už máme k dispozícii, je
absolútne jasný, žalobca v ďal-
šom konaní pred súdom zrejme
neuspeje. 

O čo konkrétne ide? Policajto-
vi, ktorý ťahal 25. rok služby, bol

udelený disciplinárny trest za po-
rušenie základných povinností
policajta, jeho služobný plat mu
bol znížený o 15 percent na dobu
troch mesiacov. Vzápätí bol prá-
ceneschopný a potom sa rozho-
dol odísť do výsluhového dôchod-
ku - po 25 rokoch a 98 dňoch. Vy-
počítal si výšku odchodného a vý-
sluhového dôchodku, ktoré mal
dostať a potom bol sklamaný, keď
bola výsledná suma dávok výslu-
hového zabezpečenia nižšia, než
očakával. Prečo menej? pýtal sa.
Bolo mu vysvetlené, že výšku od-
chodného mu ovplyvnili tri 15-per-
centné zrážky z platu za discipli-
nárne previnenie v danom roku.
Policajt dospel k presvedčeniu,
že bol vlastne za jedno previnenie
potrestaný dvakrát, čo je podľa je-

ho názoru protiprávne. Obrátil sa
preto na súd. 

Keď celú vec veľmi skrátime,
súd jednoznačne potvrdil, že
,,odchodné a výsluhový dôcho-
dok sa vypočítavajú len z platu
/zdaniteľného príjmu/, ktorý bol

žalobcovi skutočne vyplatený.
Vzhľadom k tomu správny súd
námietku žalobcu o potrebe
brať ohľad len na priznaný slu-
žobný plat vyhodnotil ako ne-
dôvodnú.“

Konkrétne pri našom členovi
Najvyšší súd SR v odôvodnení
rozsudku upresnil výklad ustano-
venia § 143 a c ods. 1 písm. a) zá-
kona č. 328/2002 Z. z. o sociál-

nom zabezpečení policajtov a vo-
jakov a o zmene a doplnení niek-
torých zákonov v znení neskor-
ších predpisov, podľa ktorého zá-
klad na výpočet odchodného,
úmrtného, výsluhového dôchod-
ku a invalidného výsluhového dô-
chodku policajta a profesionálne-
ho vojaka, ktorých služobný po-
mer vznikol pred 1. májom 2013 a
skončí po 30. apríli 2013, sa u po-
licajta zistí z priemerného mesač-
ného služobného platu dosiahnu-
tého v období posledných desia-
tich skončených kalendárnych ro-
kov pred dňom skončenia služob-
ného pomeru, a to v príjmovo naj-
lepšom skončenom kalendárnom
roku služobného pomeru v rozho-
dujúcom období na zistenie zá-
kladu na výpočet dávok výsluho-
vého zabezpečenia, ak do 30. ap-
ríla 2013 služobný pomer trval
najmenej 15 skončených rokov.
Pritom priemerným mesačným
služobným platom policajta sa ro-
zumie podiel súčtu mesačných
služobných platov, okrem súčtu
služobných platov poskytnutých
za obdobia dočasnej neschop-
nosti, a celkového počtu kalen-
dárnych dní, za ktoré tieto služob-

né platy patrili; takto zistený po-
diel sa vynásobí koeficientom
30,417 a zaokrúhli sa na eurocent
smerom nahor.

Na prečítanie dosť zložité
ustanovenia, ale ľudskou rečou
s upresnením súdu by to mohlo
znieť asi tak, že uvedené dávky
výsluhového zabezpečenia sa vy-
počítajú z najlepšieho priemerné-
ho mesačného služobného platu
za celý ukončený kalendárny rok
(t. j. január až december) za po-
sledných 10 rokov, pričom, ak bo-
lo v tom roku policajtovi uložené
disciplinárne opatrenia vo forme
zníženia služobného platu, prie-
merný mesačný služobný plat sa
vypočíta so započítaním výšky
tohto opatrenia. 

Podpredseda OZP v SR Ro-
man Laco vníma tento prípad ako
varovanie pre všetkých policajtov,
ktorí sa chystajú do penzie - oso-
bitne pre tých, ktorým sa vypočí-
tava dôchodok podľa starého
znenia. Ak zakopnú, môžu pri vý-
počte odchodného a výsluhového
dôchodku prísť o nemalú sumu –
v závislosti na výške príjmu. Tre-
ba na to pamätať každý deň služ-
by...                            Peter Ondera

Detské ,,pestvá“...
Škodu v odhadovanej výške 30 000 eur spôsobilo v Nemecku sede-

mročné dievčatko, ktorému sa podarilo poškriabať lak na 37 autách.
Oznámila to miestna polícia, z ktorej vyhlásenie citovala agentúra
DPA. Rozsiahle vyšetrovanie prípadu doviedlo policajtov k malej pá-
chateľke, sedemročnému dievčatku, žijúcemu v meste Hohenstein-

Ernstthal v spolkovej krajine Sas-
ko.

Dieťa sa k poškodeniu áut pri-
znalo. Počas výsluchu uviedlo, že

na autá sa koncom apríla pokúšalo kameňmi kresliť snehové vločky.
Netušilo však, že tým poškodí ich vrchný náter...

Ešte väčšiu ,,neplechu“ stvárali v americkom meste Altus traja šar-
vanci vo veku šesť, osem a dvanásť rokov, ktorí sa vlámali do miestnej
školy a začali systematicky demolovať jej vnútorné zariadenie. Poroz-

bíjali a porozhadzovali všetko, čo
sa dalo - počítače, skrine i okná,
podlahy i nábytok dokonca popo-
lievali farbou. Podľa oznámenia
vedenia školy traja malí vandali
narobili škodu za 50-tisíc US dolá-
rov /asi 44-tisíc eur/. Nuž, tiež pek-
ná kratochvíľa...

/SITA, -on-/
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l Zo dňa na deň museli ško-
ly prerušiť vyučovanie. Ako ste
riešili situáciu v našich SOŠ
PZ?

Poslucháči najprv dostali na
pár dní dovolenku, potom prišla
požiadavka, aby posilnili výkon
základných útvarov, a tak sme
všetkých študentov policajtov po-

slali na útvary v mieste trvalého
bydliska. Kadetom bolo nariade-
né dištančné vzdelávanie. Na
SOŠ PZ v Košiciach a v Pezinku
sa utvorili karanténne strediská,
kde naši študenti robili kompletný
servis pre repatriantov. Vznikla
tiež požiadavka na dopravu repa-
triantov do stredísk, ministerstvo

poskytlo desať dodávok VW Ca-
ravelle a naši študenti, ktorí už
majú služobný kupón na riadenie
služobných vozidiel, išli do SOŠ
PZ v Bratislave – v Devínskej No-
vej Vsi, striedali sa tam študenti
z Pezinka a z Košíc v dvojtýždňo-
vých turnusoch, škola im poskytla
ubytovanie a stravu. Spolu ich bo-
lo 60. 

l Vozenie repatriantov z hra-
níc do karantény bola pomerne
riziková práca...

Vodiči dodávok mali, samo-
zrejme, všetky ochranné pro-
striedky a na konci každého tur-
nusu boli testovaní na koronaví-
rus, keďže vo vozidlách aj na
dlhých cestách naprieč Sloven-
skom bezprostredne prichádzali

do styku s ľuďmi s tzv. cestova-
teľskou anamnézou. Našťastie,
nezaznamenali sme ani jeden prí-
pad nákazy. 

l Odkedy sa spúšťajú poli-
cajné školy?

Od 1. júna sme do škôl vrátili
kadetov, to sú dve triedy na kaž-
dej škole, 8. júna sme pustili do
škôl najstarší beh študentov, kto-
rým už veľa do ukončenia štúdia
neostávalo. Pôvodne mali končiť
k 1. máju, maturovať budú začiat-
kom júla, vyradení do výkonu bu-
dú 15. júla. Všetci ostatní zasad-
nú do školských lavíc 29. júna. S
výučbou v Devínskej Novej Vsi
začali 15. júna pokračovaním pri-
márnej časti vzdelávania, rozbeh-
li sa aj špecializované kurzy. Nový

beh primárnej časti špecializova-
ného policajného vzdelávania pri-
pravujeme začať 6. 7. 2020. Na
dôstojníckej SOŠ PZ v Bratislave
je vo viacerých formách štúdia
cca 200 príslušníkov PZ. Aktuálne
v základnom vzdelávaní v Pezin-
ku máme 182 študentov, teraz
končí 38, v Košiciach je 184 štu-
dentov a  končí 39.  Pripravuje sa
ďalší beh základného policajného
vzdelania po vykonaní prijímacie-
ho konania, ktorý by mal začať
dňa 1.7. 2020.

l Platí stále pravidlo, že naj-
lepší absolventi si môžu vy-
brať, kam pôjdu slúžiť?

Áno, už sme rozoslali na školy
ponuky voľných miest. 

Zhováral sa –on-

Hovoríme s JUDr. Antonom Kulichom, riaditeľom Centra vzdelávania a psychológie MV SR

Naše školstvo sa už vracia do normálu
Koronakríza tvrdo zasiahla školy po celom Slovensku, ta-
kú dlhú neplánovanú prestávku vo vyučovaní slovenské
vzdelávacie zariadenia ešte v histórii nemali. Policajné
školstvo všetkých stupňov nebolo výnimkou, o tom, čo
robili poslucháči policajných škôl počas nútených prázd-
nin, sme písali aj v májovom vydaní nášho mesačníka.
,,Všetko sa už vracia do normálu,“ uistil nás v rozhovore
riaditeľ Centra vzdelávania a psychológie MV SR JUDr.
Anton Kulich.

Uzávierka
Uzávierka nasledujúceho

čísla bude 10. júla 2020
Redakcia

Koncom mája priniesol policaj-
ný Facebook naozaj kurióznu in-
formáciu. Neznámy páchateľ, či
skôr páchatelia v noci na 28. mája
2020 z fóliovníka pestovateľskej
spoločnosti v Kútoch ukradli okolo
400 kilogramov jahôd. Nepohrdli
ani 50 plastovými debničkami na
ich prepravu a vozíkmi. Jahody
boli už zrelé, pripravené na sa-
mozber, ktorý sa v uplynulých
týždňoch rozbehol vo viacerých
regiónoch, pričom vlastnoručne
nazbierané jahody mali v regió-
noch výrazne rozdielnu cenu cca
od 1, 60 eura až po 5 eur za kilo-
gram. Firma v Kútoch vyčíslila
celkovú škodu na 3 700 eur. 

Kurióznosť tejto voňavej krá-
deže spočíva v prvom rade vo
veľkej trúfalosti páchateľov, preto-
že je jasné, že zozbierať v noci
cca 400 kilogramov jahôd sa ne-
dá za hodinu, pri „práci“ si museli
vo fóliovníku svietiť hoci len ,,če-
lovkami“. Nikto tie svetlá nevidel?

Pestovateľská firma evidentne
podcenila ochranu svojej produk-
cie. Na druhej strane, zlodeji zvy-
čajne uprednostňujú rýchle kona-
nie s cieľom bleskovo sa zmocniť

produktu cudzej práce a rýchlo
zmiznúť. V prípade kúťanskej krá-
deže si však sami zlodeji museli
poriadne zamakať, veď jahody sa
nedajú ani kosiť, ani pozbierať
kombajnom, jemné ľudské ruky
sú tu nenahraditeľné. Navyše ide
o tovar citlivý, veľmi rýchlo podlie-
ha skaze, odbyt ukradnutých ja-

hôd teda museli mať páchatelia
zaistený vopred. 

Na samozbere jahôd sa aj toh-
to roku zúčastnili stovky milovní-

kov tejto sladkej dobroty, podľa
niektorých účastníkov samozbe-
ru, s ktorými som rozprával, za
hodinu usilovnej práce zberač do-
káže do košíka vložiť cca 3 kilo-
gramy červených krásavíc. Mate-
matická úloha s dvoma neznámy-
mi: koľko muselo byť vo fóliovníku
nočných zberačov, aby za pár ho-

dín dokázali pozbierať a bezpeč-
ne potichučky odviezť 400 kilo-
gramov jahôd? Neuveriteľné...

-on-

Naozaj kuriózna krádež jahôd z fóliovníka v Kútoch
Matematická úloha pre kriminálku...

Ak sa chystáte do výsluhového dôchodku, dávajte si pozor na disciplínu, môžete prísť o peniaze!

Myslite na to každý deň služby...
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Už roky sme  pri rôznych roko-
vaniach a výcvikoch upozorňovali
na absenciu účinných neletálnych
paralyzačných prostriedkov vo
výstroji policajtov základných
útvarov. Ako vedúci predmetovej
skupiny služobnej a telesnej prí-
pravy SOŠ PZ Košice som prispel
k tomu, aby sme v roku 2011 na
SOŠ PZ Košice  k vtedy i dnes ak-
tuálnej téme zorganizovali medzi-
národný workshop  s názvom
„Nové prístupy vo výučbe sebao-
branných systémov a použitia do-
nucovacích prostriedkov.“

Policajti odboru vzdelávania
Policajného prezídia Českej repu-

bliky vtedy predviedli ucelený vý-
cvikový systém – Príprava k po-
užitiu donucovacích prostriedkov
- filozofia sebaobrany podporená
účinným paralyzačným prostried-
kom a teleskopickým obuškom.
Základom systému je dodrža-
nie bezpečnej vzdialenosti a
prehľadnosti situácie pri slu-
žobnom zákroku. Ak sa policajt
dostane do neprehľadnej kon-
taktnej situácie pri zápasení,
i na zemi často dochádza k po-
raneniam policajtov, nezúčast-
nených osôb i k smrteľným zra-
neniam útočníkov.

Nutnosť zaoberať sa  sebao-

brannými a donucovací prostried-
kami potvrdzovali udalosti v
PZ. Faktory: skrátenie dĺžky štú-
dia začínajúcich policajtov, zníže-
nie počtu výcvikových hodín se-
baobrany oproti 12 - mesačnému
štúdiu a stále sa zvyšujúca femini-
zácia Policajného zboru. 

Pripomeniem i útoky na policaj-
tov, napr. Čachtice 4. novembra
2006  (TASR) - Jeden policajt zo-
mrel a druhý utrpel vážne zranenie
pri služobnom zákroku v Čachti-
ciach, okres Nové Mesto nad Vá-
hom. Zaútočil na nich nožom 54-
ročný psychicky chorý muž, keď
krátko popoludní zasahovali pri
konflikte v rodinnom dome.

Zranením dvoch policajtov sa
skončilo dňa 10.05.2012  zatýka-
nie 20-ročného mladíka, ktorý
kradol v Michalovciach železo z
areálu  stavebnej firmy. Páchateľ
porezal nožom na rukách policajt-
ku aj kriminalistu. Rutinný zásah
eskortnej skupiny polície na ko-
šickom sídlisku Nad jazerom sa
dňa 23.05.2012 takmer skončil
tragicky. Psychicky narušený muž
tam nožom pichol policajta do
hrudníka. Muža zákona okamžite
previezli do nemocnice, kde ho
operovali. V roku 2013 pri služob-
nom zákroku hliadky PZ došlo v
Trebišove k úmrtiu bývalého voja-
ka. Policajt pri  zápasení na zemi
s nezvládnuteľným, fyzicky zdat-
ným vojakom použil fixačnú tech-
niku v oblasti hlavy a krku, čo
mohlo spôsobiť hrtanovo - tepno-
vé škrtenie a smrť páchateľa. Súd
obžalovaného policajta napokon
oslobodil, pri výcvikoch fixač-
ných techník však neustále prí-
zvukujeme bezpečnostné zása-
dy na ochranu života osoby, vo-
či ktorej je zákrok vedený.

Nedá mi nespomenúť, že sa
tiež zúčastňujeme množstva vý-
cvikov - i zahraničných - ktoré nás
zanietencov stoja nemalé finanč-
né prostriedky i čas, o ktorý obe-
ráme rodinu. Len preto, že chce-
me robiť svoju prácu čo najlepšie
a chceme učiť čo najefektívnejšie
postupy.

Žiaľ, prax stále ostáva len pri
rečiach a sľuboch zhora. A v sprá-

vach po tragédii  vo Vrútkach som
počul vetu ,,Musíme sa ísť pozrieť
do zahraničia, ako to tam riešia.“
U nás máme ľudí, ktorí chodia po
výcvikoch aj do zahraničia, už ro-
ky upozorňujú na nedostatočnú
výstroj a výzbroj policajtov zá-
kladných útvarov, na ich slabú vy-
cvičenosť, a stále sa skoro nič ne-
deje. Chýbajú nám neletálne
a účinné paralyzačné prostriedky.

Nedalo mi, k týmto aktuálnym
problémom som vystúpil aj na za-
sadaní rady predsedov 19. júna
2020 v prítomnosti ministra vnút-
ra. Reagoval som na vyjadrenia
analytikov pána Zábojníka a pána
Šándora v médiách. ,,Zábojník je
presvedčený, že slovenskí poli-
cajti potrebujú viac praktického
výcviku, ktorého sa im podľa neho
nedostáva. Aj Šándor je presved-
čený, že policajti musia byť na po-
dobné zásahy viac prakticky pri-
pravení,“ písalo sa v novinách na
margo zásahu vo Vrútkach.

Plne súhlasím. Skúsenosti a
návyky však naši mladí policajti
môžu získať len pri realistickom
výcviku s cvičnými zbraňami
FX, ktoré sa najviac približujú
reálnym ostrým zbraniam. Dá-
vajú okamžité podnety pre se-
bareflexiu a sebauvedomenie
pri výcviku taktiky použitia
strelných zbraní. Dnes je výcvik
dynamickej taktiky na aktívnych
útočníkov bez cvičných zbraní
FX dlhých alebo krátkych ne-
efektívny a nemysliteľný. Po-
tvrdili nám to aj rôzne medzinárod-
né výcviky. Roky žiadame na SOŠ
PZ Košice cvičné zbrane FX, no
márne. Útvary PPÚ tiež žiadajú
márne, hoci už dosiahli, že v rámci

systematizácie by mali mať pre vý-
cvik 10 dlhých a 10 krátkych zbraní
FX, no fyzicky nemajú nič, len na
papieri. 

Aby bolo jasné: ani taser nie je
liek na všetko, akokoľvek môže
byť pri zásahu užitočný. Dôležitý
je totiž výcvik a konfrontácia tase-
ru pri výcviku v rôznych modelo-
vých situáciách, aby policajt zistil,
kedy je dobré taser použiť a kedy
nie. Nestačí len vystreliť jednu či
dve cvičné hlavice za rok /mimo-
chodom, cena jednej cvičnej hla-
vice je v prepočte cca 50 €/ ak ale
policajt necvičí, nemá certifikát na
použitie tasera. Stačí napríklad,
aby na ulici zafúkalo, má v krízo-
vej situácii len jednu náplň elek-
tród, vystrelí, minie, a páchateľ je
už na ňom... 

Práve pre vysoké náklady aj pri
výcviku sa českí kolegovia roz-
hodli ísť viac cestou využitia para-
lyzačného spreja typ ,,prúd“ a te-
leskopického obušku, ktoré mohli
nakúpiť všetkým policajtom prvé-
ho kontaktu, lebo nie sú drahé. Aj
cvičné spreje a cvičné teleskopic-
ké obušky. Povedzme si priamo:
čo to je 550 nakúpených taserov
pre celé Slovensko???  Ak budú
všetky prvosledové hliadky na
Slovensku zložené len /napr./
z policajtov  PMJ, tak OK. Ale čo
ostatní policajti základných útva-
rov v uliciach miest a na vidieku,
ktorí sú denne vystavení riziku?  

Daniel Čukalovský, 
predseda ZO OZP pri SOŠ PZ

Košice

/Zvýraznenie redakcia/

Neletálne donucovacie prostriedky – stále aktuálna výzva?!

Akú hodnotu má zachránený život človeka?
Tragická udalosť vo Vrútkach, pri ktorej sa zranili aj dvaja zasahu-

júci policajti a útočník podľahol strelnému zraneniu, znova otvorila
diskusiu o potrebe neletálnych a bezkontaktných donucovacích pro-

striedkov, osobitne tzv. taserov
pre policajtov. Na Slovensku tá-
to téma rezonovala už v roku
2013 po služobnom zákroku

v Trebišove a medzičasom sa otvorila viackrát /napríklad pri streľbe
na Obchodnej ulici v Bratislave/. Poukazovalo sa na to, že najmä po-
licajtom prvého kontaktu chýba vo výzbroji niečo účinnejšie ako
obušok či aerosolový kaser s veľkým rozptylom a menej účinné ako
pištoľ – spolu s výcvikom na ich použitie. Niektoré špeciálne jednot-
ky boli už v minulosti vyzbrojené tzv. tasermi, ich rozšírenie aj pre
príslušníkov nižších súčastí však viazlo, výberové konania ,,sa ne-
podarili“ alebo na nákupy neboli peniaze. Ministerstvo vnútra SR až
nedávno oznámilo, že má uzatvorenú rámcovú zmluvu s dodávate-
ľom ERIK JV s.r.o. na nákup 550 kusov elektrických paralyzérov ty-
pu Taser X2 s príslušenstvom /výrobca USA/ v hodnote takmer 1, 6
milióna eur. Rezortu údajne majú byť dodané do konca tohto roka,
rámcová zmluva je na štyri roky.

Isto, nie sú to lacné donucovacie prostriedky. Druhá vec je disku-
sia, akú hodnotu má život zneškodneného páchateľa, koľko je hod-
nota zachránených životov nezúčastnených nevinných občanov
a koľko rezort stojí život či zdravie zasahujúceho policajta. Už na pr-
vý pohľad je však jasné, že nakúpený počet taserov je nepostačujúci
pre potreby policajnej praxe, ďalšiu diskusiu na túto tému preto re-
dakcia určite podporí. 

Peter Ondera

Roky upozorňujeme na riziká nedostatočnej vybavenosti policajtov neletálnymi donucovacími prostriedkami...

... a stále sa skoro nič nedeje!
Na aktuálnu tému tragédie vo Vrútkach i na paralely prípa-
dov z našej praxe vo vzťahu k úmrtiu Afroameričana
Georgea Floyda z Minneapolisu, ktorého mal udusiť zasa-
hujúci policajt, reagoval aj predseda základnej organizá-
cie OZP pri SOŠ PZ v Košiciach, ,,bojar“ Daniel Čukalov-
ský:

Pred niekoľkými dňami boli
naši kolegovia stržm. Ivana Ri-
chterová (toho času poslucháč-
ka SOŠ PZ v Košiciach, no v ča-
se COVID 19 zaradená na OO
PZ Ťahanovce) a nstržm. Ró-
bert Gábor z OO PZ Ťahanovce
vyslaní na preverenie oznáme-
nia v Košiciach, že na zemi pred
obytným blokom leží neznámy
muž, ktorý mohol vypadnúť z ok-
na, alebo je iba opitý. 

Po príchode na miesto počuli
krik muža, ktorý volal o pomoc.
Neváhali, vykonali vizuálnu kon-
trolu muža, pričom zistili, že ten-
to má tržnú ranu na hlave a
pravdepodobne zlomené rebrá.
Muž ležal na chrbte, chrčal, veľ-

mi ťažko sa mu dýchalo a mal
problém s komunikáciou. Ná-
sledne upadol do bezvedomia a
prestal dýchať. Tu už nemohli
čakať, začal sa boj o záchranu
ľudského života. Stržm. Ivana
Richterová ihneď začala s oži-
vovaním a spoločne s nstržm.
Róbertom Gáborom mu poskytli
kompletnú KPR /kardiopulmo-
nálna resuscitácia/. Muža oživili
a uložili do stabilizovanej polo-
hy, pričom s ním neustále komu-
nikovali až do príchodu rýchlej
záchrannej služby. Svojou roz-
hodnosťou a rýchlou reakciou
zachránili to najvzácnejšie –
ľudský život.

/FB polície SR 7. 6. 2020/

Išli preveriť oznámenie, zachránili život 

Hodnota obchodu je takmer 1,6 milióna eur

Za túto sumu by mal rezort zís-
kať 550 paralyzérov, 55 kusov ich
výcvikovej verzie a príslušenstvo
ako hlavice, batérie alebo výcvi-
kové terče. Dodanie paralyzáto-
rov Taser X2, vyrábaných v USA,
má pre rezort zabezpečiť spoloč-
nosť ERIK JV s.r.o. 

Podľa požiadaviek rezortu
vnútra musia byť paralyzéry v tva-
re pištole a pracovať na princípe
vystrelenia hlavice, ktorá sa skla-
dá z dvoch elektród, na vzdiale-
nosť minimálne sedem metrov v
závislosti od typu použitej hlavice.

Paralyzátory využívajú bez-
pečnostné zložky napríklad v
Spojených štátoch amerických
alebo v Kanade na pacifikovanie
osôb bez nutnosti použitia strel-
nej zbrane.         /SITA, 6. 6.2020/

Ministerstvo vnútra SR konečne nakúpilo tasery
Ministerstvo vnútra SR uzatvorilo rámcovú dohodu na
dodanie vystreľovacích elektrických paralyzérov pre po-
treby polície. Ako sa ďalej uvádza v dokumente zverejne-
nom v Centrálnom registri zmlúv, náklady na zabezpeče-
nie týchto zariadení vyčíslili na 1 587 211 eur aj s DPH.



Návrh zákona o uniformova-
ných službách, ktorý 9. júna prija-
la Rada ministrov, okrem iného
zavádza stimulačné príplatky po
25 rokoch služby, posilňuje práv-
nu ochranu policajtov a zakladá
priaznivejšie pravidlá pre výpočet
náhrady nevyužitej dovolenky.

Vláda schválila návrh zákona o
osobitných riešeniach, týkajúcich
sa podpory uniformovaných slu-
žieb pod dohľadom ministra vnút-
ra a správy. ,,Tento návrh čoskoro
pôjde do Sejmu, dúfam, že legi-
slatívny proces bude rýchlo po-
kračovať a nový zákon nadobud-
ne účinnosť začiatkom augusta
tohto roku,“ uviedol minister vnút-
ra a správy.

Návrh zavádza právo pre poli-
cajtov na motivačné výhody. Ak

sa policajt, príslušník pohraničnej
stráže, štátnej bezpečnostnej
služby, štátnej požiarnej služby
alebo väzenskej služby rozhodne
zostať v službe namiesto odcho-
du do dôchodku, dostane stimu-
lačný príplatok. Tento príplatok
bude udelený po 25 rokoch služby

vo výške 1,5 tis.  PLN brutto /cca
330 eur/ mesačne alebo po 28,5
roku služby vo výške 2,5 tis. PLN
brutto /cca 550 eur/ mesač -
ne. Uvedený motivačný príplatok
bude univerzálny. Príplatok sa po-
skytne policajtom, ktorí majú klad-
né služobné hodnotenie a proti
ktorým sa nevedie trestné alebo
disciplinárne konanie.

,,Umožňujeme tiež vyplácanie
náhrad za nevyčerpané dovolen-
ky a za sviatky pri veľmi výhod-
ných podmienkach pre policajtov.
Ponúkame tiež celý rad riešení tý-
kajúcich sa ich právnej ochrany,“
uviedol minister Mariusz Kamińs-
ki. Podľa návrhu zákona bude
mať policajt nárok na náhradu vý-
davkov, ktoré mu vznikli v súvi-
slosti s právnou ochranou, ak
trestné konanie vedené v súvi-
slosti s výkonom jeho služobných
povinností vyústi do oslobodenia
alebo bude ukončené. 

/z webstránky poľských poli-
cajných odborov NSZZP - Nieza-
leżny Samorządny Związek Za-
wodowy Policjantów/

Poznámka redakcie: Poľskí
odborári dňa 2. októbra 2018 vo
Varšave zorganizovali najväčšiu
demonštráciu v histórii poľských
uniformovaných bezpečnostných
zborov, na ktorej sa zúčastnilo
okolo 30.000 policajtov, hasičov,
príslušníkov pohraničnej stráže,
väzenskej služby a colnej správy
z celého Poľska, aj za podpory
zástupcov policajných odboro-
vých zväzov Slovenska, Česka a
Maďarska. Celú akciu organizo-
vala Federácia uniformovaných
služieb na čele s predsedom poľ-
ských policajných odborov
NSZZP Rafałom Jankowskim.
Vláda napokon reagovala pozitív-
ne na viaceré požiadavky poľ-
ských odborárov.
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POĎAKOVANIE
V mene našej ZO č.923-1 OZP v SR pri OR PZ v Žiline ďaku-

jem našim členom za pomoc, špeciálne nášmu členovi Jarosla-
vovi Málikovi za pomoc a sprostredkovanie a konateľovi firmy
Gastro Fresh s.r.o., skvelému kuchárovi Jánovi Košturiakovi,
prevádzkovateľovi reštaurácie Living Restaurant v Žiline za po-
skytnutie sponzorského daru – „obedov zadarmo“ – pre odbo-
rárov, policajtov slúžiacich v prvej línii počas trvania opatrení
na zamedzenie šírenia koronavírusu.

por. Mgr. Bc. Ján Filip
predseda ZO č.923-1 OZP v SR

pri OR PZ v Žiline

Inšpirácia aj pre MV SR
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„Chceme vás aj naďalej udržať v službe a ponúknuť vám
atraktívne pracovné podmienky,“ uviedol minister vnútra
a správy Mariusz Kamiński. ,,Je to dôležitý signál pre skú-
sených policajtov“, dodal. 

Podnetný návrh poľských odborárov schválila vláda

Stretnutie s policajtom, ktorý sa dožil krásnych 95 rokov
Pamätá aj T. G. Masaryka

Takýto názov článku mi pri-
šiel na um, keď som sa stretol
s bývalým kolegom, ktorý sa
narodil v auguste 1925, v čase,
kedy bol prezidentom T. G. Ma-
saryk. 

Príjemné a milé stretnutie bolo
iniciované z príležitosti udelenia

pamätnej medaily Krajského ria-
diteľa PZ v Košiciach pánovi Já-
novi Štefančíkovi. Medailu si pre-
vzal z rúk riaditeľa OR PZ Micha-
lovce plk. Mgr. Milana Vojníka
a jeho zástupcu plk. Ing. Martina
Slaninku v priestoroch riaditeľ-
stva počas slávnostného aktu, ku
ktorému som bol prizvaný ako
predseda michalovskej základnej
organizácie OZP.

Po ceremoniáli odovzdania
medaily a darčekových predme-
tov OZP v SR sme si s pánom
Štefančíkom a s vedením OR PZ
Michalovce posedeli pri káve, v
priateľskom rozhovore nám
v skratke priblížil svoju životnú
púť... ako po skončení neľahkej
základnej vojenskej služby, ktorú

absolvoval na sklonku II. svetovej
vojny, vstúpil v roku 1949 do ra-
dov príslušníkov SNB a v priebe-
hu roka 1950 absolvoval policaj-
nú školu v Kremnici ako frekven-
tant. V decembri 1950 bol zarade-
ný na stanicu SNB Bělovec. V lete
1951 ho prevelili na útvar SNB Je-

řáb - Jáchymov - na samý koniec
republiky, do úplne neznámeho
prostredia. V septembri 1954 bol
preložený naspäť do svojho rod-
ného kraja, do Prešova k útvaru
Správy Verejnej bezpečnosti Pre-
šov, k operatívnej správe Verejnej
bezpečnosti Michalovce. Na tom-
to útvare v Michalovciach praco-
val v kriminálnej službe až do ro-
ku 1981. V auguste 1981 na vlast-
nú žiadosť ukončil služobný po-
mer v hodnosti kapitána. 

No jeho skúsenosti boli naďa-
lej potrebné, a tak ostal ďalej pra-
covať ako civilný zamestnanec až
do roku 1991, kedy z oddelenia
dokladov OR PZ Michalovce odi-
šiel na zaslúžený odpočinok.
Úctyhodných 41 rokov služby

a práce pre spoločnosť a obča-
nov!

My odborári sme mali pôvodne
úmysel Jánovi Štefančíkovi odo-
vzdať medailu na našom tradič-
nom stretnutí dôchodcov, kole-
gov, kde sa každoročne stretne aj
70 bývalých príslušníkov polície.
Pandémia však zmarila naše plá-
ny, a tak odovzdanie pamätnej
medaily riaditeľa KR PZ Košice
prebehlo v úzkom kolektíve. Oce-
nený sa medaile potešil a my sme
sa tešili zo stretnutia s ním.

Po zaujímavej debate, v ktorej
sme okrem spomienok prebrali aj
aktuálnu domácu i svetovú situá-
ciu, sme zasa pána Štefančíka
odviezli späť domov, do dediny
pod Vihorlatom, odkiaľ sme ho
predtým vyzdvihli. Ako nám o. i.
povedal pri rozlúčke, práca v zá-
hrade je aj pri jeho vysokom veku
stále najväčším koníčkom. Praje-
me mu ešte veľa slnečných rán!

Marek Ihnacik,
predseda ZO OZP č. 10-27

Michalovce
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Z prijatia Jána Štefančíka vedením OR PZ v Michalovciach


