
Z novely Zákonníka práce vy-
plýva, že nárok na dlhšiu dovolen-
ku o jeden týždeň budú mať aj za-
mestnanci, ktorí nedovŕšili 33 ro-
kov a trvalo sa starajú o dieťa. 

Zákonník práce určoval zá-
kladnú výmeru dovolenky pre za-
mestnanca najmenej na štyri
týždne. Ak však do konca kalen-
dárneho roka dovŕši najmenej 33
rokov, má nárok na päťtýždňovú
dovolenku. Táto zmena bude mať
pozitívny vplyv na manželstvo, ro-
dičovstvo, rodinu, samotnú vý-
chovu detí, ale aj na cestovný
ruch. Novela Zákonníka práce na-
dobudla účinnosť 1. januára
2020.

Plénum parlamentu súčasne
schválilo aj pozmeňujúci návrh,
podľa ktorého nárok na najmenej
osem týždňov dovolenky majú aj

vysokoškolskí učitelia na všet-
kých druhoch vysokých škôl a vý-
skumní a umeleckí pracovníci ve-
rejných a štátnych vysokých škôl.
Rovnako sa to týka aj výskum-
ných a vývojových zamestnancov
verejných výskumných pracovísk
ako Slovenská akadémia vied,
verejné výskumné inštitúcie a re-
zortné výskumné ústavy.

Príspevok na športovú činnosť
dieťaťa

Od 1.januára 2020 nadobúda
účinnosť aj novela Zákonníka
práce, ktorá si dáva za cieľ pod-
poriť športovanie detí. Na pomer-
nú časť sumy príspevku na špor-
tovú činnosť dieťaťa v pomere
zodpovedajúcom kratšiemu pra-
covnému času môže zamestna-

Neprehliadnite!

Vo vnútri tohto 
vydania nájdete 
prehľad 30 - ročnej
histórie OZP v SR

NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SRNOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR
ROČNÍK XXX                 « ČÍSLO 1               « JANUÁR  2020

Od 1. januára 2020 viaceré legislatívne zmeny pre zamestnancov

(Pokračovanie na strane 2)

Od. 1. januára 2020 sú účinné legislatívne zmeny, dotýka-
júce sa veľkých okruhov zamestnancov. V Zákonníku prá-
ce pribudol príspevok na športovanie detí, ako aj predĺže-
nie dovolenky pre rodičov do 33. roku. Novela zákona
o štátnej službe tiež prináša celý rad novôt. Z noviel sme
pre vás vybrali to podstatné.

Myšlienka mesiaca: „Skutočné šťastie je užívať si prítomnosť bez obáv z toho, čo prinesie budúcnosť.“         /Seneca, rímsky filozof, štátnik a dramatik, r. -4 pred. n. l, zomrel 65 n. l./

Pred 30. rokmi, 12. januára 1990 sa konala ustanovujúca konferencia Odborového zväzu príslušníkov
ZNB, udalosť, ktorá odštartovala dosiaľ 30 – ročnú úspešnú históriu Odborového zväzu polície v SR. Prežité
roky si detailnejšie pripomíname vo vnútri tohto vydania, naša snímka zachytáva atmosféru na známom ve-
rejnom proteste OZP v roku 2005.

Do nového roka 2020 vám 
všetkým úprimne praje veľa zdravia, lásky, 
splnených snov a pracovných úspechov 

Odborový zväz polície v SR

Novely Zákonníka práce: Nárok na dlhšiu dovolenku a podpora športu detí
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nec zamestnávateľa požiadať a
zamestnávateľ tento príspevok
môže poskytnúť aj takému za-
mestnancovi, ktorý má dohodnutý
pracovný pomer na kratší pracov-

ný čas, ak jeho pracovný pomer u
zamestnávateľa trvá nepretržite
najmenej 24 mesiacov.

Zamestnanec pri súčasnej
existencii viacerých pracovných
pomerov môže žiadať o príspe-
vok na športovú činnosť dieťa -
ťa len u jedného ním zvoleného
zamestnávateľa.

Zamestnávateľ môže zamest-
nancovi na športovú činnosť die-
ťaťa prispieť vo výške 55 percent
vynaložených nákladov, maximál-
nou sumou 275,- eur ročne.

O príspevok môže zamestna-
nec toho istého zamestnávateľa v
priebehu kalendárneho roka po-
žiadať aj opakovane, a to až do

vyčerpania maximálnej sumy prí-
spevku , ktorá môže byť zamest-
návateľom jeho zamestnancovi
postupne poskytnutá v maximál-
nej sume 275,- eur za kalendárny
rok, v prípade ak sa nejedná o za-

mestnanca, ktorý má dohodnutý
pracovný pomer na kratší pracov-
ný čas.

Príspevok na športovú činnosť
dieťaťa si na svoje deti v rozsahu,
vo výške a za podmienok ustano-
vených pre zamestnancov môžu
vo svojich daňových výdavkoch
(nákladoch) uplatniť aj samostat-
ne zárobkovo činné osoby, ktoré
vykonávajú podnikateľskú čin-
nosť nepretržite najmenej 24 me-
siacov, ak im nebol tento príspe-
vok na športovú činnosť dieťaťa
počas roka už poskytnutý ich za-
mestnávateľom.

Dieťa, na ktorého vykonávanie
športovej činnosti zamestnanec

môže zamestnávateľa požiadať
o tento príspevok

- musí byť mladšie ako 18 ro-
kov,

- musí mať trvalý pobyt alebo
obdobný pobyt na území Sloven-

skej republiky a musí byť po do-
bu najmenej 6 mesiacov pred po-
daním žiadosti o tento príspevok
osobou s príslušnosťou k športo-
vej organizácii

Za dieťa zamestnanca sa na
účely poskytovania príspevku na
športovú činnosť dieťaťa považu-

je vlastné dieťa zamestnanca,
dieťa zverené zamestnancovi do
náhradnej starostlivosti na zákla-
de rozhodnutia súdu, dieťa zvere-
né zamestnancovi do starostli-
vosti pred rozhodnutím súdu o
osvojení alebo aj iné dieťa žijúce
so zamestnancom v spoločnej
domácnosti.

Zamestnanec je povinný za-
mestnávateľovi predložiť účtovné
doklady vydané športovou organi-
záciou zapísanou v registri práv-
nických osôb v športe. Súčasťou
týchto účtovných dokladov musí
byť označenie dieťaťa zamest-
nanca, ktoré vykonáva športovú
činnosť, aby bolo možné priradiť
jednotlivý účtovný doklad ku kon-
krétnemu dieťaťu zamestnanca
a zároveň na základe zamestnan-
com predloženého účtovného do-
kladu zo strany zamestnávateľa
vyčísliť presnú výšku sumy prí-
spevku na športovú činnosť dieťa-
ťa, ktorá môže byť poskytnutá za-
mestnancovi.

Zamestnávateľ vyplatí zamest-
nancovi príspevok v najbližšom
výplatnom termíne určenom u za-
mestnávateľa na výplatu mzdy, ak
sa zamestnávateľ nedohodne so
zamestnancom inak.
Novela zákona o štátnej službe

Fungovanie vnútorných vzťa-

hov v systéme štátnej služby sa
zefektívni. Zmeny vyplývajú z no-
vely zákona o štátnej službe, kto-
rý je účinný od 1. januára 2020.
Novou legislatívou sa upravujú
povinnosti služobného úradu na-
príklad pri obsadzovaní štátnoza-
mestnaneckých miest na základe
výberového konania, spresňuje
sa tiež zmena štátnozamestna-
neckého pomeru spojená s prelo-
žením štátneho zamestnanca.
Právna úprava rieši aj vnútorné
otázky týkajúce sa Rady pre štát-
nu službu.

Dopĺňa sa aj úprava výberové-
ho konania o možnosť overiť úro-
veň ovládania práce s informač-
nými technológiami, mení sa aj
úprava skúšobnej doby či doby
dočasného preloženia. Zmierňujú
sa tiež podmienky na poskytova-
nie neplateného služobného voľ-
na.

Novelou sa zároveň rozširujú
možnosti obsadenia miesta v do-
časnej štátnej službe bez výbero-
vého konania.

Pozn. redakcie: O detailnejšie
informácie k príspevku na športo-
vanie detí požiada redakcia POLÍ-
CIA kompetentných na MV SR,
bližšie v našom februárovom vy-
daní. 

/podľa TASR, SITA, -on- /

(Pokračovanie zo strany 1)

Novely Zákonníka práce: Nárok na dlhšiu dovolenku a podpora športu detí
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Plní sa tak cieľ dosiahnuť 60 percent z priemernej mzdy

V roku 2021 minimálna mzda už po novom
Od roku 2021 bude minimálna mzda na Slovensku dosahovať naj-

menej 60 % z priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch ro-
kov. Vyplýva to z novely zákona o minimálnej mzde, ktorá nadobúda
účinnosť od 1. januára tohto roka.

V roku 2021 by minimálna mzda mala tvoriť aspoň 60 % z priemer-
nej mzdy na Slovensku v roku 2019, čím by mohli najnižšie zárobky na
Slovensku vzrásť z tohtoročných 580 eur až na 653 eur.

Podľa makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky pri
ministerstve financií zo septembra minulého roka by totiž priemerná
hrubá mzda na Slovensku za rok 2019 mohla dosiahnuť 1 088 eur. Vý-
šku priemernej mzdy na Slovensku za rok 2019 zverejní Štatistický
úrad SR začiatkom marca tohto roka.

Pri stanovovaní sumy minimálnej mzdy na rok 2021 a ďalšie roky
bude mať prednosť dohoda zamestnávateľov a odborárov.

Ak sa na sume minimálnej mzdy na rok 2021 spoločne dohodnú za-
mestnávatelia a odborári do 15. júla tohto roka alebo dohoda o najniž-
ších hrubých zárobkoch nastane spoločne s predstaviteľmi vlády na
rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR do 31. augusta tohto roka,
dohodnutá výška minimálnej mzdy bude záväzná.

To, že sa odborári so zamestnávateľmi dohodnú na sume minimál-
nej mzdy na ďalší rok, je však málo pravdepodobné. Takúto bipartitnú
dohodu totiž v posledných dvadsiatich rokoch nedosiahli. Odborári pri-
tom každoročne požadujú zvýšiť najnižšie hrubé zárobky viac, ako na-
vrhuje ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Ak sa sociálni partneri na výške minimálnej mzdy na rok 2021 a ďal-
šie roky do konca augusta tohto roka nedohodnú, uplatní sa vzorec,
podľa ktorého sa minimálna mzda od roku 2021 určí ako 60 % z prie-
mernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Novú výšku minimálnej mzdy od tohto roka už nebude schvaľovať
vláda. Sumu mesačnej a hodinovej minimálnej mzdy dohodnutej so-
ciálnymi partnermi alebo určenej podľa zákonného vzorca Ministerstvo
práce, sociálnych vecí a rodiny SR zverejní oznámením v Zbierke zá-
konov SR.

/SITA/

V uplynulých rokoch dobré
duše z našich radov poukázali
2 % z dane zo svojho príjmu pre
naše kolegyne, kolegov, alebo
ich blízkych príbuzných, ktorým
toto rozhodnutie veľmi pomohlo.
Pod organizačnou záštitou Od-
borového zväzu polície v Slo-
venskej republike sa takto vy-
zbierané finančné prostriedky
dostali k tým z vás, ktorí pomoc
najviac potrebujú.

Chceme však pomôcť viac
a viacerým. K tomu je potrebné,
aby sa nás zapojilo do akcie čo
najviac. Od začiatku organizácie
zbierky zdôrazňujeme, že našou
výzvou oslovujeme kolegov
a kolegyne, ktorí v minulosti ne-
poukazovali dve percentá dane
zo svojho príjmu žiadnemu kon-
krétnemu prijímateľovi, a tak ich
vlastne prenechávali k dispozícii
ministerstvu financií. Takýchto
ľudí je aj v našich radoch ešte
stále veľa. Sme presvedčení, že
príčinou u väčšiny z nich je nedo-
statok informácií.Čo potrebujete
vedieť?

Aj v roku 2019 fyzické osoby
platili daň z príjmu. Časť z tejto
dane, konkrétne 2%, môže kaž-
dý platiteľ prostredníctvom OZP
v SR nasmerovať na pomoc ľudí
z nášho rezortu, ktorí ju najviac
potrebujú. Odborový zväz polície
v Slovenskej republike sa za
týmto účelom koncom roka 2019
opätovne zaregistroval v Komo-
re notárov ako legitímny subjekt
na príjem časti dane. Následne,
po vyzbieraní financií od jedno-
tlivcov, vykoná OZP v SR pro-

stredníctvom našich funkcioná-
rov na jednotlivých ZO OZP v SR
prieskum, kde sa nachádzajú
naše kolegyne a kolegovia s na-
liehavou potrebou finančnej po-
moci. Zo žiadateľov sú potom ko-
misionálne vybraté najsúrnejšie
prípady. 

V ostatných rokoch to boli prí-
pady dlhodobo chorých našich
spolupracovníkov /prevažne on-
kologické ochorenia/, alebo prí-
spevky na nákladné liečby deti
našich spolupracovníkov s ťaž-
kými telesnými postihnutiami.
V uplynulých rokoch sme finanč-
né prostriedky do posledného
centu rozdelili tým, ktorí aj našu
pomoc najviac potrebovali. 

Ak chceme pomôcť aj v ro-
ku 2020, tu je návod:

n Každý, kto chce poukázať
svoje 2 % dane z príjmov, musí
požiadať svojho zamestnávateľa
o vystavenia tlačiva „Potvrdenie
o zaplatení dane“  (zvykne sa to
robiť do 31. januára aktuálneho
roka).

n Následne v marci je potreb-
né v „mzdovej učtárni“ (PMO-
personálne a mzdové oddelenia)
vyzdvihnúť si tlačivo „Potvrdenie
o zaplatení dane“ /tlačivo „Vyhlá-
senie o poukázaní podielu zapla-
tenej dane z príjmov fyzickej
osoby….“ sa nachádza na webo-
vej stránke OZP./ Toto tlačivo tre-
ba vyplniť v riadkoch 01 – 14,
v spodnej časti tlačiva je potreb-
né vypísať miesto vyplnenia tla-
čiva a deň vyplnenia, podpísať
vpravo dole v príslušnej kolónke
a spoločne s Potvrdením o za-

platení dane zaslať poštou, ale-
bo osobne zaniesť na miestne
príslušný daňový úrad do 30. 04.
2020 – alebo tieto tlačivá odo-
vzdať predsedovi ZO OZP na
príslušnom pracovisku, prípadne
niektorému z členov výboru ZO
OZP, ktorí túto činnosť urobia.
Zoznamy ľudí, ktorí budú ochotní
tlačivá k poukázaniu 2 % z dane
zasielať na miestne príslušné
daňové úrady, alebo ich tam
osobne priniesť, budú včas zve-
rejnené na príslušných pracovi-
skách.

Naozaj to nie je nič zložité,
a nikoho to nestojí žiadne finanč-
né prostriedky. Tieto sa akurát
naakumulujú pre tých, ktorí ich
akútne potrebujú a vy im ich po-
skytnete.

Výzva: OZP v SR vyzýva
všetkých svojich členov, ve-
nujte, prosíme, v prvých troch
mesiacoch roka 2020 chvíľu
svojho času informovaniu
spolupracovníkov o možnosti
poukázať 2 % dane z príjmu
v roku 2020 pre ľudí z nášho
rezortu, ktorí potrebujú po-
moc.

Všetkým, ktorí v uplynulých
rokoch poukázali 2 % dane zo
svojho príjmu prostredníctvom
OZP v SR, ďakujú desiatky na-
šich spolupracovníkov, ktorí
v minulosti z týchto peňazí po-
moc dostali. My, funkcionári OZP
v SR, ktorí sa na organizovaní
tejto pomoci podieľame, veríme,
že v roku 2020 sa rady vďačných
voči kolegom s veľkým srdcom
rozšíria.         Vedenie OZP v SR

Bude nás viac ?
O 2 % viac nádeje
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Životopisy členov nového vedenia OZP v SR

sa narodil 09. 05. 1971 v
Poprade – Spišskej Sobote.
Ako absolvent Strednej lesníc-
kej školy v Prešove, po absol-
vovaní základnej vojenskej
služby nastúpil do PZ v roku

1991 na OO PZ Svit, kde slúžil
až do roku 2002. Potom pôso-
bil štyri roky ako starší referent
skupiny prevencie na OR PZ v
Poprade a v Starej Ľubovni. V
rokoch 2001 až 2006 absolvo-

val štúdium na UKF v Nitre.
V roku 2006 sa stal vyšetrova-
teľom na OR PZ Poprad, v ro-
koch 2010 až 2018 bol vedúci
2. oddelenia všeobecnej krimi-
nality a 2. oddelenia vyšetro-
vania OKP OR PZ v Poprade.
Angažoval sa tiež v oblasti do-
pravnej výchovy ako lektor,
konzultant a autor.

Členom základnej organi-
zácie OZP v SR č. 10-06 v Po-
prade sa stal v roku 1993, od
roku 2011 pôsobil ako člen vý-
boru, zodpovedný za právnu
ochranu. V roku 2012 bol zvo-
lený do funkcie podpredsedu
základnej organizácie, ktorú
vykonáva druhé volebné ob-
dobie. Od 5. decembra 2018
pôsobil ako podpredseda OZP
v SR. Do funkcie predsedu
OZP v SR bol zvolený 4. de-
cembra 2019. 

Pavol Paračka je ženatý,
má dve deti.

sa narodil 6. februára 1975
v Malackách. Po absolvovaní
stavebného SOU absolvoval
základnú vojenskú službu.
Vystriedal niekoľko zamest-
naní v civilnom sektore, /Kraj-
ský súd v Bratislave, obchod-
né firmy/ a 15. 5. 1998 vstúpil
do Policajného zboru. Poli-
cajné vzdelanie získal na
SPŠ PZ v Devínskej Novej
Vsi, neskôr diaľkovo vyštudo-
val VŠZ a SP sv. Alžbety
v Bratislave. V polícii v roku
1998 začínal ako referent od-
boru ochrany určených ob-
jektov ÚOÚČ a DM MV SR,
odvtedy bol nepretržite

v službách ochranky, kde
v rámci kariérneho rastu pre-
šiel rôznymi funkciami, od ro-
ku 2017 bol riaditeľom odbo-
ru ochrany určených objektov
ÚOÚČ a DM MV SR.

Členom OZP v SR sa stal
v roku 2002, od roku 2009 je
členom ZO 8/23, za predsedu
ZO bol zvolený v roku 2017. 

Do funkcie podpredsedu
OZP v SR bol zvolený 4. de-
cembra 2019.

Marián Mikula má jedno
dieťa.

Podpredseda OZP v SR pplk. Mgr. Marián Mikula

sa narodil 6. októbra 1964
v Košiciach, Po absolvovaní
gymnázia v Košiciach v roku
1984 vstúpil do Policajného
zboru, absolvoval SOŠ PZ
v Pezinku, vzápätí dôstojníc-
ku školu v Prahe, v rokoch
1997 až 2000 získal na UMB
v Banskej Bystrici bakalársky
titul a v rokoch 2008 až 2010
aj titul magistra. 

Po služobnej línii pôsobil
od roku 1985 do roku 1990
v Prahe /ÚZU, URNA/, po-
tom slúžil v Rimavskej Sobo-
te ako starší inšpektor na OO
PZ, ďalších osem rokov na
operačnom stredisku OR PZ
v Rimavskej Sobote. V ro-
koch 2000 až 2010 bol zá-
stupca riaditeľa OO PZ v R.
Sobote pre výkon služby,
v rokoch 2011 až 2019 na
tom istom OR PZ zástupcom
pre trestné konanie. 

Do OZP v SR vstúpil v ro-
ku 1993, od roku 2002 vo
funkcii podpredsedu základ-
nej organizácie, od roku
2007 je predsedom ZO OZP
v Rimavskej Sobote. Do
funkcie podpredsedu OZP v
SR bol zvolený 4. decembra
2019.

Igor Rohár je ženatý, má
dve deti a jednu vnučku.

Podpredseda OZP v SR 
pplk. Mgr. Igor Rohár

sa narodil 18. 04. 1971 v
Šali. Od 01. 12. 1992 postup-
ne pôsobil na rôznych funk-
ciách v Železničnej polícii.
Od 01. 02. 2011 pracoval na
odbore kriminálnej polície
OR PZ v Bratislave IV, napo-
sledy ako vedúci 1. oddele-

nia vyšetrovania. V roku
2002 ukončil magisterské
štúdium na Akadémii PZ. V
roku 2009, po začlenení Že-
lezničnej polície pod MV SR
vstúpil do OZP a založil ZO
OZP v SR pri Železničnej po-
lícii, kde bol jej predsedom. 

Od 01. 04. 2011 je členom
ZO OZP v SR pri OR PZ Bra-
tislava IV, kde je v súčasnosti
hospodár a člen výboru ZO
OZP. Od 01. 05. 2011 do 31.
12. 2014 bol predsedom
krajskej rady OZP v SR pri
KR PZ Bratislava, od 1. 1.
2015 vykonával funkciu pod-
predsedu OZP. Do funkcie
podpredsedu OZP v SR bol
opätovne zvolený 4. de-
cembra 2019.

Roman Laco je ženatý,
má tri dcéry.

Podpredseda OZP v SR 
pplk. Mgr. Roman Laco 

P. Paračka

Predseda OZP v SR pplk. Mgr. Pavol Paračka 

R. Laco

I. Rohár

M.Mikula

Zdenko Kristin sa narodil
6.11.1962, absolvoval SPŠ
elektrotechnickú v Piešťa-
noch, titul inžiniera získal
denným štúdiom na Vysokej
vojenskej technickej škole
v Liptovskom Mikuláši. Ako
vojak dosiahol hodnosť pod-
plukovníka.

Jeho profesionálna dráha
je spojená s civilnou ochra-
nou, kde začínal ako veliteľ
spojovacej čaty na Štábe ci-
vilnej obrany Slovenskej so-
cialistickej republiky. Odvtedy
prešiel viacerými funkciami
na štáboch kraja a okresu, od

roku 1993 pracoval na Sekcii
civilnej ochrany ako starší re-
ferent stálej služby, dosiaľ pô-
sobí na Sekcii krízového ria-
denia, na oddelení  CMRS
ako štátny radca.

Zdenko Kristin bol členom
SLOVES, od roku 2008 je
predsedom ZO OZP v SR č.
8/65 pri Sekcii krízového ria-
denia MV SR. 

Zdenko Kristin je ženatý,
má troch synov.

Životopis zástupcu zamestnancov v predsedníctve
OZP Ing. Zdenka Kristina

Z. Kristina



Následne vzniká v rezorte i na
federálnej úrovni ťažká diskusia
o tom, či povoliť alebo nepovoliť
činnosť odborov v ZNB. Až po in-
tervencii arcibiskupa Sokola, pre-
zidenta nemeckých policajných
odborov Hermanna Lutza, FOZ
KOVO a tlaku nemeckých médií
schvaľuje Federálne zhromažde-
nie možnosť odborovo sa združo-
vať aj pre príslušníkov ZNB.

Dňa 12.10.1990
sa koná v Bratislave I.
riadny zjazd Od-
borového zvä-
zu prísluš-
níkov ZNB,
ktorý berie
na vedomie
doterajšiu
činnosť zvä-
zu, schva-
ľuje Stano-
vy a Prog -
ram OZ do II.
Zjazdu. V novembri Výbor OZP
v SR volí vedenie OZP v SR pred-
seda Miroslav Litva, I. podpredse-
da Ladislav Polka, podpredseda
Ján Biznár, podpredseda Jozef
Lehocký.

Rok 1991
V roku 1991 sa po zriadení Po-

licajného zboru mení názov OZ
na Odborový zväz polície v Slo-
venskej republike. Rok 1991 patrí
medzi najvýznamnejšie v činnosti
Odborového zväzu polície. Pred-
stavitelia OZP sa aktívne zapájajú
do prípravy zákona o Policajnom
zbore, ale najmä zákona o slu-
žobnom pomere, ktorý je pred-
chodcom dnešného zákona č. 73
o štátnej službe príslušníkov PZ.
Na tlak odborov prvýkrát vychá-
dza nariadenie ministra vnútra
o nadčasovej práci, jej financova-
ní a čerpaní náhradného voľna.

Dňa 15.8.1991 podpisuje pre-
zident KOZ Svetozár Korbel
a predseda OZP Miroslav Litva
Dohodu o spolupráci pri organizo-

vaní protestných zhromaždení
KOZ SR.

OZP spoločne s MV SR vydá-

vajú mesačník s názvom Polícia
158. Keďže vyjadrenia odboro-
vých predákov a členov odborov
v mesačníku sa nepáčia vrchnos-
ti, koncom roka 1991 ministerstvo
odstupuje od spoločného vydáva-
nia novín a ruší miesta redakto-
rov. Vydávanie novín sa im však
nepodarí zastaviť.

Rok 1992
Na Slovensku prebehli parla-

mentné voľby. Rezort ob-
novuje spoločné

vydávanie no-
vín a je podpí-
saná Dohoda
o spoločnom
vydávaní
Polície 158
medzi minis-
terstvom
vnútra a po-
licajnými

odbormi .
Vláda SR

schvaľuje nové odmeňovanie,
ktoré platí aj pre príslušníkov PZ. 

OZP je mimoriadne aktívny aj
v zahraničnej oblasti, v septembri
1992 v španielskej Granade je

prijatý za riadneho člena U.I.S.P
/Union Internationale des Syndi-

cats de Police/. OZP v SR je prija-
tý za člena ako prvý z tzv. postko-
munistických krajín.

Rok 1993
Dňa 26.3.1993 po dlhom ko-

lektívnom vyjednávaní sa podpi-
suje prvá Kolektívna zmluva me-
dzi ministrom vnútra SR a predse-
dom OZP v SR.

V novembri 1993 sa koná
v Bratislave II. zjazd OZP, ktorý
berie na vedomie Správu činnosti
OZP a schvaľuje Stanovy i Pro-
gram OZP do najbližšieho zjazdu.
V decembri Výbor OZP volí nové
vedenie OZP: predseda Miroslav
Litva, I. podpredseda Jozef Le-
hocký, podpredseda Marián Mag-
doško, podpredseda Jaroslav
Šoltýs.

Rok 1994
V dňoch 8. a 9. marca sa koná

zasadanie byra U.I.S.P. v Bystrej
v Liptovskom Jáne. Vôbec po pr-
výkrát sa koná zasadnutie
U.I.S.P. na území postkomunistic-
kej krajiny.

Pre rastúci tlak OZP voči na-
driadeným a ich neschopnosť vy-
rovnať sa s požiadavkami odbo-
rov niektorí okresní riaditelia za-
kladajú v septembri na Zemplín-
skej Šírave svoje tzv. žlté odbory
v domnienke, že už tak nebudú
musieť rokovať s OZP .

V závere roka na pozvanie
OZP v SR prichádza na návštevu
Slovenska Heinz Eggert, minister
vnútra krajiny Sasko zo SRN. Za-
ujímavosťou tejto návštevy je, že
počas svojho pobytu rokuje iba
s predstaviteľmi policajných od-
borov. Napriek tomu, že je záro-
veň aj podpredsedom CDÚ

v SRN, neprejavil záujem o stret-
nutie so svojím slovenským part-
nerom.

Rok 1995
Ďalším plodom usilovnej práce

policajných odborov je veľmi vý-
znamná dohoda o poskytovaní
sociálnych výpomocí zo Sociál-
neho fondu, ktoré sa prvýkrát za-
čínajú poskytovať v roku 1995.

Vzhľadom k tomu, že OZP má
vážny problém so smerovaním
slovenskej polície, v novembri or-
ganizuje medzinárodnú konferen-
ciu na tému „Úloha a postavenie
polície v demokratickej spoloč-
nosti“. Na konferenciu prijali po-
zvanie významní hostia Alwin
Ziel, minister vnútra spolkovej
krajiny Brandenbursko zo SRN,
Leo Schuster, predstaviteľ BKA/
Spolkový kriminálny úrad v Ne-

mecku/, Hermann Lutz, prezident
U.I.S.P..

Rok 1996
Nové územno-správne člene-

nie PZ. Napriek zásadne nesú-
hlasnému stanovisku policajných
odborov vzniká osem krajských
riaditeľstiev PZ a 79 okresných
riaditeľstiev PZ, čo OZP v SR po-
važuje za neefektívne míňanie
peňazí daňových poplatníkov.
Napriek tomu reaguje na vzniknu-
tú situáciu a ustanoví splnomoc-

nencov pre vytvorenie krajských
rád OZP ako sociálnych partne-
rov riaditeľom KR PZ.

Rok 1997
Po prvýkrát v policajnej histórií

sa pripravuje protestné zhromaž-

denie policajtov. Dôvody zvolania
protestného zhromaždenia:

1/ Reštrikčné opatrenia v roz-
počte ministerstva vnútra, zníže-

nie rozpočtu na rok 1998 o 8%
v mzdovej oblasti oproti roku
1997 a reálna hrozba znižovania
platov policajtov.

2/ Neprijateľný návrh zákona
o štátnej službe príslušníkov PZ

3/ Dlhodobé neriešenie byto-
vej problematiky príslušníkov PZ

Predseda vlády V. Mečiar na 4.
júla 1997 zvolal služobný aktív
krajských a okresných riaditeľov
PZ, na ktorom sa bez pozvania
zúčastňuje aj vedenie OZP. Pred-
seda vlády verejne sľubuje nezní-
ženie rozpočtu na rok 1998
a splnenie aj ďalších požiadaviek
policajných odborov. Na základe
verejného prísľubu predsedu vlá-
dy SR policajné odbory dňa

4.7.1997 vo večerných hodinách
rušia konanie protestného zhro-
maždenia. Predseda vlády V. Me-
čiar svoj sľub dodržal.

V októbri mimoriadne zasadá
Výbor OZP a venuje sa prvému
návrhu zákona o štátnej službe,
ktorý je v navrhovanej podobe pre
OZP absolútne neprijateľný .

Rok 1998
Ďalší z prelomových rokov

v činnosti OZP. Začiatok roka sa
nesie v znamení prípravy a prero-
kovania návrhu zákona o štátnej
službe príslušníkov PZ. OZP
k nemu uplatnil veľké množstvo
zásadných pripomienok. Na pred-
staviteľov OZP je vyvíjaný rôzny
nátlak a dokonca sú aj zastrašo-
vaní, aby stiahli svoje pripomien-
ky k návrhu zákona. Policajné od-
bory práve naopak zintenzívňujú
svoju prácu a lobing v radoch po-
slancov. Obrovské úsilie prináša
vytúžené ovocie v podobe schvá-
lenia zásadných pozmeňujúcich

návrhov OZP, ktoré predložili po-
slanci ZRS, SDĽ a podporili ich
všetci poslanci parlamentu mimo
poslancov vládneho HZDS, ktorí
dôvodia, že na realizáciu zákona
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(Pokračovanie na strane 5)

Z 30-ročnej histórie Odborového zväzu polície v SR
Nepretržitý zápas o zlepšenie pracovných podmienok a sociálnych istôt zamestnancov

Dňa 12.1.1990 bol zavŕšený proces formovania odborové-
ho hnutia vo vtedajšom Zbore národnej bezpečnosti zvo-
laním ustanovujúcej konferencie Odborového zväzu prí-
slušníkov ZNB, ktorá sa konala v Bratislave. Na tejto kon-
ferencii boli schválené „základné princípy“ ďalšej činnos-
ti a zvolené dočasné vedenie, tzv. triumvirát v zložení: Mi-
roslav Litva, Ladislav Polka a Štefan Varga, ktorí dostali
okrem iného úlohu zvolať I. riadny zjazd. 

Ocenenie zakladateľov odborového zväzu pri príležitosti 
20. výročia vzniku OZP.

Trojnásobný minister vnútra Ladislav Pittner postavenie odbo-
rov v sociálnom dialógu rešpektoval.

Dvojnásobný prezident EuroCOP-u Heinz Kiefer /na snímke v stre-
de/ bol veľkým priaznivcom slovenských policajných odborárov

Od roku 1990 zahynulo na Slovensku v súvislosti s výkonom služby
viac ako 50 policajtov. Prvým bol Milan Dobiáš z bratislavského IV. ob-
vodu v roku 1991. Odbory iniciovali utvorenie podporného fondu, ktorý

pomáha pozostalým v prvých najťažších chvíľach po tragédii. 

Staré logo OZP
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vláda nemá dostatok financií.
Schválenie týchto návrhov dáva
zneniu zákona iný rozmer. Parla-
ment schvaľuje pre policajtov zá-
kon o štátnej službe, ktorý má

všetky atribúty aké majú podobné
zákony vo vyspelých krajinách
EU.

V novembri 1998 sa koná III.
Zjazd, ktorý bilancuje prácu poli-
cajných odborov. Berie na vedo-
mie Správu o činnosti od ostatné-
ho zjazdu, schvaľuje novelu sta-
nov a program OZP na obdobie
do najbližšieho zjazdu.

V decembri na zasadaní Výbo-
ru OZP je zvolené nové vedenie
OZP: predseda Miroslav Litva, I.
podpredseda Jozef Lehocký,
podpredsedovia Marián Magdoš-
ko a Štefan Dvorský.

Rok 1999
Vyhlásenie policajných odbo-

rov k novele zákona č.73/1998,
v ktorom vyjadrili nesúhlas so zni-

žovaním už garantovaných so-
ciálnych istôt policajtov.

A opäť organizačné zmeny
v PZ, ktoré prijímajú policajné od-
bory s rozčarovaním, pretože
v rezorte chýba dlhodobá koncep-

cia rozvoja /doteraz! – pozn. red./
a každý nový minister začína
v postate odznova, čo značne
zneisťuje policajtov.

Vláda rozhodne o znižovaní
počtu občianskych zamestnan-
cov o 10 percent. OZP aktívne ro-
kuje s vedením MV s výsledkom,
že v prvom rade sa budú rušiť ne-
obsadené miesta a bude sa pri-
hliadať na sociálnu situáciu za-
mestnancov.

Rok 2000
Policajné odbory si na sláv-

nostnom zhromaždení pripomí-
najú 10 výročie vzniku. Za účasti
domácich a zahraničných hostí sú
ocenení zakladajúci členovia
OZP.

Rok 2000 je pre OZP jedným
z najsmutnejších, keď jeho rady

náhle opúšťajú zosnulí členovia:
tajomník OZP Eduard Decker
a šéfredaktor mesačníka POLÍ-
CIA Ivan Gális. Česť ich pamiat-
ke!

OZP bojuje za zachovanie ďal-
ších platov, z čoho nakoniec vzni-
ká kompromisné riešenie, že
v zákone zostane ustanovenie
o ďalších platoch, ale v roku 2000
sa nebude uplatňovať.

Rok 2001
Minister vnútra Ladislav Pittner

zavádza protikorupčné opatrenia
v PZ. Policajné odbory ostro pro-
testujú, pretože prijaté opatrenia
ohrozujú bezpečnosť policajtov.
Vedenie odborov argumentuje aj
u nového ministra vnútra Ivana
Šimka, ktorý následne ruší opat-
renia svojho predchodcu.

V roku 2001 dostávajú policajti
prvýkrát 13. plat a zároveň dochá-
dza k nesprávnemu výpočtu vý-
šky 13. platu. Po neúspešných ro-
kovaniach pod ingerenciou OZP
podáva päť príslušníkov PZ žalo-
bu na MV SR za nesprávny výpo-
čet výšky 13. platu

Rok 2002
Pre množiace sa dopravné ne-

hody pod vplyvom alkoholu, ktoré
spôsobili nezodpovední policajti,
dvíha sa vlna kritiky zo strany mé-
dií a verejnosti. OZP spolupracuje
pri opatreniach na zamedzenie
takýchto negatívnych javov, ktoré
znehodnocujú prácu tisícok sluš-
ných a poctivých policajtov. 

OZP bojuje proti opätovnému
zaradeniu pod vojenskú jurisdik-
ciu. Argumenty OZP boli akcepto-
vané.

Parlament prijíma zákon o so-
ciálnom poistení, kde poslanec
KDH Július Brocka navrhuje zru-
šenie osobitného sociálneho za-
bezpečenia policajtov a jeho za-

členenie do univerzálneho systé-
mu. Vedenie OZP lobuje u po-
slancov a nakoniec víťazí zdravý
rozum, policajtom zostáva osobit-
né sociálne zabezpečenie v po-
dobe zákona č. 328/2002 o so-
ciálnom zabezpečení policajtov
a vojakov.

V októbri 2002 sa ministrom
vnútra stáva Vladimír Palko. Na
základe už vyhratých súdnych
sporov o výšku 13. platu minister
Vladimír Palko pristupuje k mimo-
súdnej dohode a dorovnáva 13.
plat všetkým policajtom, ktorí boli
poškodení a požiadali o dorovna-
nie.

Rok 2003

Policajné odbory organizujú
medzinárodnú konferenciu na té-
mu „Násilie proti policajtom“ Zá-
very konferencie berie minister
vnútra na vedomie, ale riešenie
problematiky po predložení komi-
siou odsúva na pôdu Akadémie
PZ.

Minister vnútra opätovne zavá-
dza menovky pre policajtov. Pri-
chádza ďalšia zmena štruktúry
PZ a ďalšie zneisťovanie policaj-
tov. Policajné odbory sa márne
snažia prispieť k optimalizácii or-
ganizačných zmien, vedenie re-
zortu zostáva hluché.

Rok 2004
V januári tragicky zahynul je-

den zo zakladajúcich členov
a predseda ZO OZP Galanta Ján
Šebok. Janko, nezabúdame!

Parlament schvaľuje kontro-
verznú novelu zákona o štátnej
službe, ktorá mimo iného zaviedla
právomoc ministrovi vnútra odvo-
lať nadriadeného bez uvedenia
dôvodov.

OZP zasiela list ministrovi fi-
nancií Ivanovi Miklošovi, v ktorom
zásadne nesúhlasí s návrhom
uznesenia vlády k východiskám
štátneho rozpočtu - kapitola MV
na roky 2005 až 2007.

V októbri sa koná v Bratislave
IV. zjazd OZP. Delegáti zjazdu
schvaľujú vyhlásenie, ktorým žia-
dajú vládu, aby dôsledne plnila
svoje programové vyhlásenie
v časti B. Vnútorná bezpečnosť
a vyzývajú poslancov NR SR, aby
nedopustili znižovanie sociálnych
istôt policajtov a úplné začlenenie
policajtov pod vojenskú jurisdik-
ciu. 

V decembri sa konajú voľby
vedenia OZP na zasadaní Rada
predsedov: predseda Miroslav

Litva, za podpredsedov sú zvole-
ní Jozef Lehocký, Marián Mag-
doško a Štefan Dvorský. 

Rok 2005
Vedenie rezortu ignoruje po-

žiadavky OZP a pripravuje sa no-
vela zákona č. 328/2002, ktorá
výrazným spôsobom zasahuje už
existujúce sociálne istoty policaj-
tov. 

V júni 2005 padá kritika aj do
vlastných radov. Pre viacnásobné
porušenie Stanov OZP bol z funk-
cie podpredsedu OZP odvolaný
Jozef Lehocký, ktorého v de-
cembri 2005 nahradil Pavol Meki-
ňa.

Nové odmeňovanie voja kov,

dy namickejší rast vojenských pla-
tov a už spomínaná novela záko-
na o sociálnom zabezpečení
stupňujú medzi policajtmi napä-
tie. Neochota vedenia rezortu di-
skutovať na tieto - pre policajtov
veľmi citlivé témy - vrcholí na za-
sadaní Rady predsedov v ok tóbri,
kde sa schvaľuje uznesenie o or-
ganizácii protestného zhromaž-
denia na deň 25.10.2005. Pro-
testné zhromaždenie má za cieľ
upozorniť parlament na škodlivé
dôsledky novely zákona o sociál-
nom zabezpečení a na nedosta-
točnú úroveň odmeňovania poli-
cajtov, ktoré ma dopad na odchod
policajtov z PZ. Protestné zhro-
maždenie sa koná na Námestí
slobody v Bratislave za veľkej
podpory členov OZP, verejnosti
a médií, ktoré si dali vysvetliť, pre-
čo musia policajti prvýkrát v histó-
rii verejne protestovať. 

OZP odštartuje petíciu za
spravodlivé zákony pre policajtov,
ktorá trvá týždeň, na listiny pri-
budnú podpisy 20 000 policajtov
a ich sympatizantov. O petícii ro-
kuje Výbor NR SR pre obranu
a bezpečnosť.

Reakcie ministra vnútra Vladi-
míra Palka sú nečakane tvrdé:
z funkcie riaditeľa odboru vedec-
ko-technického rozvoja PPZ je
26.10.2005 bez uvedenia dôvodu
odvolaný predseda OZP Miroslav
Litva. Minister Palko ho verejne
obvinil zo šírenia nepravdivých
údajov o platoch policajtov, novi-
nárom dôvodil Palkov hovorca
Boris Ažaltovič, za čo si v rezorte
vyslúžil titul Zjednotiteľ polície,
pretože si o jeho duchaplných vy-
stúpeniach mysleli všetci policajti
od podpráporčíka po plukovníka

(Pokračovanie na strane 6)

Z 30-ročnej histórie Odborového zväzu polície v SR
(Pokračovanie zo strany 4)

Pri príležitosti 20. výročia vzniku odborový zväz pozval na sláv-
nostné zhromaždenie aj ministrov vnútra, predseda OZP ocenil

/zľava/ Ivana Šimka, Gustáva Krajčiho a Roberta Kaliňáka.

Podpredsedovia OZP /zľava/ Jozef Lehocký, Štefan Dvorský a
Marián Magdoško na zasadaní Výboru OZP v septembri 2003.

Jediný prezident republiky, ktorý sa stretol s predsedom OZP na policajnej pôde, bol Rudolf Schuster,
svedčí o tom aj článok v POLÍCII 11/2003.
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to isté. Podpredseda Marián Mag-
doško je na mimoriadnom valnom
zhromaždení dňa 3.11. na žia-
dosť ministra vnútra Palka odvo-
laný z Dozornej rady SZP a po
stotožnení podľa fotografie je po-
trestaný písomným pokarhaním
aj predseda ZO OZP Galanta Ľu-
bomír Šúry, jeden z policajtov,
ktorí držali na protestnom zhro-
maždení transparent s nápisom
„Ak policajtov nezaplatí štát, rada
to urobí mafia“. 

Reakcie OZP sú primerané
tvrdým opatreniam ministra Pal-
ka. Padajú žaloby, trestné ozná-
menia a Rada predsedov za pod-
pory EuroCOP-u zvoláva ďalšie
protestné zhromaždenie na 3. 12.
2005 proti porušovaniu odboro-
vých práv, práva na zhromažďo-
vanie a proti sankciám, ktoré uro-
bil minister Palko voči odborárom.
Na protestnom zhromaždení sa
zúčastňujú aj kolegovia z Euro-
COP-u, ktorí zvolávajú na deň 3.
12. do Bratislavy svoje mimoriad-
ne zasadnutie výboru a jeho čle-
novia vyslovujú znepokojenie nad
situáciou na Slovensku. Množ-
stvo politikov, ale aj novinárov od-
sudzuje rozhodnutia ministra Pal-
ka, no minister nehodlá nič meniť.
OZP získal podporu verejnej
mienky.

ROK 2006

Poslanci NR SR schvaľujú di-
skriminačnú novelu zákona o
štátnej službe, ale našťastie pre-
zident Ivan Gašparovič novelu zá-
kona nepodpíše a vracia poslan-
com. Lobing OZP a následný roz-
pad koalície spôsobuje, že po-
slanci už nie sú schopní prelomiť
prezidentovo veto a novelu opä-
tovne neschvaľujú.

Vo februári 2006, po nezho-
dách vo vládnej koalícii ministri za
KDH podávajú demisiu, ktorú pre-
zident SR Ivan Gašparovič prijí-
ma. Ministrom vnútra sa stáva
Martin Pado, dovtedajší štátny ta-
jomník, ktorý po rokovaniach
s OZP rehabilituje dvoch členov
OZP, podpredsedu M. Magdoška
a predsedu ZO OZP Galanta Ľ.
Šúryho.

Jún 2006. Parlamentné voľby
vyhráva SMER a novým minis-
trom vnútra sa stáva Robert Kali-
ňák, ktorý okamžite po svojom
nástupe rehabilituje predsedu
OZP Miroslav Litvu. Začínajú di-
skusie medzi ministrom vnútra

a OZP o novom odmeňovaní, kto-
ré sú zakončené zriadením dvoch
pracovných skupín so zastúpe-
ním OZP, majú za úlohu predložiť
návrh na nové odmeňovanie poli-
cajtov. 

Rok 2007
Nový minister vnútra Robert

Kaliňák, poznajúc problémy re-
zortu z predchádzajúcej funkcie
predsedu Výboru pre obranu a
bezpečnosť NR SR, pri plnom
rešpektovaní postavenia OZP
ako sociálneho partnera a korekt-
nej spolupráci s ním personálne
a materiálne stabilizuje Policajný
zbor. V rekordne krátkom čase
prijíma zásadné rozhodnutia v ka-
riérnom postupe a vzdelávaní po-
licajtov a zásadným spôsobom

obmení autopark Policajného
zbo ru.

Z funkcie podpredsedu OZP
odchádza na vlastnú žiadosť Šte-
fan Dvorský a Rada predsedov
zvolí nového podpredsedu Ladi-
slava Gračíka.

Rok 2008
Napĺňa sa sen posledných ro-

kov a cieľ protestných zhromaž-
dení. Prvým marcom 2008 sa
uvádza do praxe nový systém od-
meňovania, ktorý je spočiatku
sprevádzaný vlnou nedôvery
a pochybností, ale prvé nové vý-
platy rozptyľujú pochybnosti a
ukazuje sa, že zásadné zmeny
v odmeňovaní policajtov boli uro-
bené správne.

V kolektívnom vyjednávaní sa
OZP podarí vyjednať právo veta
pri výnimkách z kariérneho postu-
pu.

Rok 2009
Rok 2009 ukazuje správnosť

vyjednaného práva veta pri vý-
nimkách z kariérneho postupu,
a preto v kolektívnom vyjednáva-

ní v roku 2009 OZP dostáva ďal-
šie právo veta pri znovuprijímaní
do polície.

Finančná kríza prinútila sociál-
nych partnerov stráviť množstvo
hodín pri spoločných rokovaniach
zameraných na stabilizáciu plato-
vých pomerov zamestnancov ale

aj materiálno - technického za-
bezpečenia. OZP významnou
mierou pomáha pri transformácii
niektorých príspevkových zaria-
dení ministerstva vnútra na akcio-
vé spoločnosti so 100% účasťou
štátu. 

Rok 2010
V októbri 2009 sa v bratislav-

skom hoteli SUZA konal V. riadny
zjazd OZP v SR. Delegáti prvý-
krát v 20-ročnej histórii zväzu pri-
vítali medzi sebou úradujúceho
premiéra slovenskej vlády Rober-
ta Fica, ministra vnútra Roberta
Kaliňáka a celý rad vysokých
funkcionárov rezortu, ako aj
množstvo zahraničných hostí na
čele s prezidentom EuroCOP-u
Heinzom Kieferom. 

Všetko, čo sa na zjazde udialo,
podrobne popisuje monotematic-
ké 16-stranové vydanie októbro-
vej POLÍCIE, prístupné na našom
webe. Na zjazde odznelo množ-
stvo dôležitých informácií, všet-
kých policajtov však nepochybne
najviac zaujala priama otázka
podpredsedu OZP Mariána Mag-
doška premiérovi Robertovi Fico-
vi k ďalšiemu osudu zákona č.
328, či zostanú zachované sociál-
ne istoty policajtov? „Na sto per-
cent zachované, bez akýchkoľvek
zmien,“ ubezpečil všetkých pred-
seda vlády. 

Záver roka 2009 bol pre odbo-
rový zväz plný rôznych, aj zahra-
ničných aktivít. Už koncom októb-
ra 2009 sa vedenie OZP vo Viedni
stretlo s reprezentáciou rakúske-
ho odborového zväzu policajtov
(FSG) na čele s predsedom Her-
mannom Greylingerom, čím „od-
platili“ návštevu Rakúšanov v
Bra tislave z júla 2009. (viď POLÍ-
CIA č. 11/2009). 

V prvých novembrových dňoch
sa delegácia OZP v SR zúčastnila
na jesennom zasadaní výboru
EuroCOP-u v Luxemburgu, ktoré
sa o. i. zaoberalo rastúcim poč-
tom prípadov násilia proti policaj-
tom a ich rodinám v celej Európe,
čo úzko súvisí so sociálnou situá-
ciou v mnohých štátoch. Osobitne
vypuklý je tento problém v Gréc-
ku. 

Atmosféru nespokojnosti zažili
členovia OZP v SR už 1. decemb-

ra 2009 na veľkom protestnom
mítingu odborárov vo Varšave a o
pár dní sa celá historická Praha
otriasala rámusom, ktorý urobili
odborári zo štátnej, resp. verejnej
správy 9. decembra pri pochode
pred budovu českého parlamen-
tu. Medzi účastníkmi protestného
pochodu na Malú stranu, kde do-
minovali záchranári, hasiči a poli-
cajti, boli aj slovenskí odborári na
čele s podpredsedom Pavlom
Mekiňom, ktorý sa tu srdečne zví-
tal aj s prezidentom EuroCOP-u
Heinzom Kieferom. 

O ďalšie dva dni, už 11. de-
cembra 2009 mal OZP v pláne
zimné zasadanie rady predsedov,
ktoré sa uskutočnilo v Terchovej.
Z úst predsedu Miroslava Litvu
odzneli informácie o priebehu ko-
lektívneho vyjednávania v rámci
rezortu, keď najväčšie problémy
boli so zmluvou pre Horskú zá-
chrannú službu. Najdôležitejším
bodom decembrovej rady boli
voľby vedenia OZP a revízorov
účtov. Hoci predsedníctvo deň

predtým navrhlo tajné voľby
a urobilo aj všetky prípravy na ich
priebeh (urny, lístky ), volebná ko-
misia prišla s protinávrhom na ve-
rejné hlasovanie - aklamáciu, kto-
ré sa napokon uskutočnilo - aj na-
priek námietke predsedu Litvu.
Zodvihnuté ruky jednoznačne po-
tvrdili vo funkcii všetkých dovte-
dajších členov vedenia, teda
predsedu Miroslava Litvu, ako aj
podpredsedov Mariána Magdoš-

ka, Ladislava Gračíka a Pavla
Mekiňu.

Rok 2010
sa začal pre slovenskú políciu,

ako si mnohí pamätáme, dosť ne-
šťastne, keď psovod PZ pri výcvi-
ku na popradskom letisku zabu-
dol v batožine cestujúceho vzorku
výbušniny a tá sa aj s kufrom nič

netušiaceho pasažiera odviezla
až do Dublinu. Nepríjemnosť
okam žite využila vtedajšia opozí-
cia na veľmi agresívny útok voči
slovenskej polícii, osočovanie po-
lície pred znepokojeným zahrani-
čím a produkovala politicky moti-
vované výzvy na „stínanie hláv“ –
až po úroveň ministra vnútra Ro-
berta Kaliňáka. Toto zovšeobec-
nené znevažovanie práce prísluš-
níkov PZ prinútilo OZP v SR, aby
sa už 8. januára 2010 verejným
vyhlásením postavilo za sloven-
ských policajtov i osobu ministra:
„Odborový zväz polície v SR je
presvedčený, že Robert Kaliňák
nenesie osobnú zodpovednosť
za kauzu a plne podporuje jeho
ďalšie zotrvanie vo funkcii. Odbo-
rový zväz polície v SR sa dlhodo-
bo usiluje o stabilizáciu pomerov
v rezorte, ktoré práve časté výme-
ny ministrov v minulosti vždy ne-
gatívne poznačili. Naviac, pán mi-
nister Robert Kaliňák sa do histó-
rie PZ zapíše ako minister, ktorý
sa mimoriadnym spôsobom za-

slúžil o skvalitnenie pracovných a
sociálnych podmienok príslušní-
kov PZ,“ píše sa v zverejnenom
vyhlásení.

29. januára asi šesťsto jeho
členov v oranžových vestách
OZP zabralo priestranstvo v blíz-
kosti Bratislavského hradu, pria-
mo pod budovou Národnej rady
SR, aby tak vyjadrilo nesúhlas
s návrhom skupiny poslancov na
odvolanie ministra vnútra SR Ro-
berta Kaliňáka v súvislosti so spo-

menutou nepríjemnosťou na po-
pradskom letisku. Z úst opozič-
ných poslancov „vďaka tomu“ za-
znelo na pôde parlamentu množ-
stvo nevyberaných útokov a aj vy-
slovených lží na adresu Odboro-
vého zväzu polície v SR, ktorý bol
obvinený z politického prístupu,

Z 30-ročnej histórie Odborového zväzu polície v SR
(Pokračovanie zo strany 5)

(Pokračovanie na strane 7)

Policajné odbory vo svojej histórii verejne vystúpili trikrát: 
dvakrát proti ministrovi Vladimírovi Palkovi v roku 2005, v roku
2010 verejne podporili Roberta Kaliňáka pri pokuse opozície 

o jeho odvolanie v parlamente.    

Tento transparent na protestom zhromaždení v roku 2005
vzbudil ,,pohoršenie“ ministra V. Palka, nasledovali sankcie...

Kolektívne zmluvy s ministrom R. Kaliňákom boli spravidla
podpísané už v decembri

Muži protestu členov OZP v roku 2005 na Námestí slobody 
v Bratislave: /zľava/ M. Magdoško, M. Litva a Š. Dvorský
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hoci aj príslušník PZ je v demo-
kratickej spoločnosti v čase svoj-
ho osobného voľna občanom so
všetkými právami a odbory sú

priam predurčené na to, aby ich
členovia verejne vyjadrovali svoj
názor na dianie, v čom ich priamo
chráni ústava a legislatíva demo-
kratického štátu, za aký aj všetci
opoziční poslanci Slovenskú re-
publiku radi a často označujú.
Protestné zhromaždenie svojou
osobnou účasťou podporil prezi-
dent KOZ SR Miroslav Gazdík

a v prestávke rokovania parla-
mentu prišiel členom OZP poďa-
kovať aj minister vnútra Robert
Kaliňák, ktorého – podľa očaká-
vania – poslanci z funkcie napo-
kon neodvolali. Množstvo vyja-
drení opozičných i koaličných po-
slancov z rozpravy tohto rokova-
nia parlamentu sme zachovali pre
históriu a poučenie, kto je kto, vo

februárovom vydaní mesačníka
POLÍCIA.

Medzičasom v odborovom
zväze vrcholili prípravy na histo-
rickú udalosť – pripomenutie si
20. výročia založenia Odborové-
ho zväzu polície v SR. Veľmi dô-
stojné oslavy sa uskutočnili 22. ja-
nuára 2010 v tých istých priesto-
roch, kde sa nedlho predtým ko-

nal V. zjazd OZP, teda v hoteli SU-
ZA v Bratislave. Medzi domácimi
hosťami nechýbali viacerí bývalí
ministri vnútra a policajní prezi-
denti, na bratislavskú pôdu znova

zavítal z Nemecka aj prezident
EuroCOP-u Heinz Kiefer s väč-
šou časťou celého výkonného vý-
boru. Účastníci slávnostného za-
sadania rady predsedov rovnako
srdečne privítali aj jeho predchod-
cu, prezidenta U.I.S.P. Hermanna
Lutza, ktorý bol OZP veľmi nápo-
mocný práve v prvom období po
založení a pomohol aj pri začleňo-

vaní OZP v SR do medzinárodné-
ho prostredia policajných odbo-
rov. 

Zakladajúci predseda OZP
v SR Miroslav Litva ostal v hodno-
tení tejto významnej udalosti ver-
ný svojej povesti, keď sucho kon-
štatoval: „Jubileum je pekná vec,
ale nedáva priestor pre sebaus-
pokojenie“. Pritom už v čase ko-
nania slávnostného zasadania
mal „vo vrecku“ všetky rezortné
kolektívne zmluvy na rok 2010,
podpísané sociálnym partnerom. 

Nasledujúce obdobie bolo
opäť rušno aj na medzinárodnej
scéne, výkonný výbor EuroCOP-
u sa na svojom marcovom zasa-
daní v Bruseli vážne zaoberal dô-
sledkami hospodárskej krízy, kto-
rá má pre policajtov viacnásobný
negatívny účinok: policajti so svo-
jimi rodinami na vlastných peňa-
ženkách pociťujú dôsledky krízy
a zdražovania v domácich roz-
počtoch, na ich pracovných a so-
ciálnych podmienkach zasa
v rámci protikrízových opatrení
šetria vlády. Ako policajti napokon
musia riskovať život a zdravie pri

zásahoch proti nespokojným ob-
čanom, hoci sa s argumentmi de-
monštrantov ako občania neraz
zhodujú. 

Ukázalo sa to aj na medziná-
rodnej konferencii, ktorá sa pod
záštitou EuroCOP-u uskutočnila
12. apríla v Madride pod pracov-
ným názvom Chráňte tých, ktorí
chránia vás. Napokon, v dňoch 8.
a 9. mája sa v Krakove konalo
riadne zasadanie výboru Euro-
COP-u, ktoré prijalo doslova his-
torické rozhodnutie: prvýkrát v no-
vodobej histórii policajných odbo-

rov si do vrcholovej funkcie vybra-
lo zástupcu krajiny z tzv. východ-
ného bloku, keď zvolilo za I. vice-
prezidenta práve Miroslava Litvu,
predsedu „maličkého“ Odborové-
ho zväzu polície v SR. Táto voľba
je pre OZP veľkou poctou a pre
Miroslava Litvu ocenením práce,
ktorú za dlhé roky odviedol na
vnútornom i medzinárodnom od-
borovom poli. 

Z dlhodobých zámerov odbory
tlačili služobné vedenie do zrý-
chlenia tempa zmien v rezortnom
školstve, kde napokon aj vtedajší

policajný prezident Ján Packa vy-
slovil podporu týmto cieľom, kon-
krétne podporil aj vznik tzv. stálej
poriadkovej jednotky, ale realizá-
cii bránilo v tom čase hneď niekoľ-
ko faktorov. 

Predvolebný čas sa odzrkadlil
aj na náladách policajtov, ktorých
veľmi znepokojovali ustavične sa
šíriace fámy o zmenách v zákone
č. 328 už k 1. októbru 2010. Da-
romné bol ubezpečenia vrcholo-
vých odborových i služobných
predstaviteľov rezortu, že táto vlá-
da na zmenách zákona č. 328 ne-
pracuje, fámy mali okamžitý vplyv

na zvýšenú odchodovosť policaj-
tov. Pred jej dopadmi veľmi dôraz-
ne upozorňoval už v predstihu aj
Miroslav Litva, nahlas vyslovil
prognózu, že zvýšená odchodo-
vosť spôsobí stabilite osobitného
účtu vážne problémy. V tom čase,
upozorňoval, bolo v zbore 8 200
policajtov, ktorí odslúžili 15 a viac
rokov, z toho väčšina, až 6 200,
mala „odkrútené“ 15 až 21 rokov.
Žiaľ, budúcnosť mu dala za prav-
du, v tom čase sa však zrušením
osobitného účtu a likvidáciou oso-
bitného systému sociálneho za-

bezpečenia ozbrojených zložiek
intenzívne zaoberali práve opo-
ziční poslanci v rámci svojich
predvolebných vyhlásení. 

Nadišiel rozhodujúci moment:
parlamentné voľby 2010, ktoré sa
konali 12. júna. Nemali jednoz-
načného víťaza a obavy z ďalšie-
ho vývoja sociálneho zabezpeče-
nia zosilneli. Odborový zväz polí-
cie v SR reagoval veľkou mobili-
záciou aktivity, v jeden deň zasa-
dali všetky krajské rady, 24. júna
2010 sa situáciou zaoberalo pred-
sedníctvo a na druhý deň aj zasa-

danie rady predsedov základných
organizácií v Kremničke. Napo-
kon, 28. júna sa uskutočnili mimo-
riadne schôdze všetkých základ-
ných organizácií s jediným cieľom
– presvedčiť členskú základňu
i ostatných policajtov, že bezpro-
stredné riziko zmien nie je aktuál-
ne, dosiahnuť, aby policajti svoje
rozhodnutie podať si „žiadosť do
civilu“ prehodnotili, alebo aspoň
odložili. 

V máji a v júni zasiahla Slo-
vensko okrem iných nepríjemnos-
tí povodňová vlna, návaly vody
naplno zamestnali všetky zložky

MV SR, obeťami záplav sa stali aj
desiatky rodín príslušníkov PZ,
preto sa OZP rozhodol vyhlásiť do
konca júla celoštátnu finančnú
zbierku v ich prospech. 

Začiatkom júla 2010 už bolo
všetko jasné, Smer vládu nezo-
staví, vznikla veľká koalícia men-
ších strán. Dňa 9. júla 2010 nastú-
pil do funkcie minister vnútra Da-
niel Lipšic, post štátneho tajomní-
ka obsadil Maroš Žilinka, vedúcim
služobného úradu sa stal Marcel
Klimek a žezlo policajného prezi-
denta zobral do rúk Jaroslav Spi-
šiak.

Nová vláda pod vedením Ivety
Radičovej predstavila svoje pro-
gramové vyhlásenie 28. júla
2010, po búrlivej diskusii ho
schvá lil aj parlament. 

Pozornosť verejnosti sa rýchlo
sústredila na osobu nového poli-
cajného prezidenta Jaroslava
Spišiaka, ktorý vo vedení polície
nebol nováčik, relatívne dlho bol
vo funkcii I. viceprezidenta, potom
však strávil štyri roky ako bezpeč-
nostný manažér v Slovnafte. V
rozhovore pre augustovú POLÍ-
CIU potvrdil, že v personálnej ob-
lasti dostal od ministra D. Lipšica
voľnú ruku a on chce smerom do-
le zasa nechať voľnú ruku kraj-
ským riaditeľom – ale s prevzatím
zodpovednosti za výber, lebo „tu
by každý chcel mať čo najvyššie
kompetencie, ale bez zodpoved-
nosti.“ Sľúbil, že pri odvolávaní
nikdy nepoužije známy § 35,
ods.2 a v personálnej oblasti pri-
pustil, že už pri niektorých me-
nách absolvoval diskusiu s odbo-
rármi, ktorí by však nemali zasa-
hovať do personálnej oblasti... 

Policajný prezident Jaroslav
Spišiak sa plne vyslovil za osobit-
ný systém sociálneho zabezpeče-
nia pre policajtov. Okrem iného
v diskusii potvrdil, že už rokoval aj
s generálnym prokurátorom v zá-
ujme toho, aby „skrátené vyšetro-
vanie bolo naozaj skrátené
a rýchle.“

Na politickej scéne medziča-
som prebiehali horúce boje, zre-
teľne sa ukazovala rozdielnosť
názorov v novej veľkej koalícii
malých subjektov aj v takej vážnej
oblasti, ako je sociálne zabezpe-
čenie policajtov. Preto bolo veľmi
dôležité, že na jesenné zasadanie
rady predsedov ZO OZP prijali
pozvanie minister vnútra Daniel
Lipšic i policajný prezident Jaro-
slav Spišiak. 

Minister na zasadaní rady
predsedov, ktoré sa konalo 24.
septembra 2010 v Banskej Bystri-
ci, priblížil vážne problémy rezor-
tu s čerpaním aktuálneho rozpoč-
tu aj v bežných výdavkoch, so
škrtmi treba rátať aj pre rok 2011,
nebude napr. na odmeny, ale
ostanú zachované platy. V oblasti
sociálneho zabezpečenia prisľú-
bil, že požitky ostanú zachované,
výsluhové dôchodky sa nebudú
zdaňovať ani inak meniť, ale vlá-
da rozmýšľa nad predĺžením doby
služby na 20 rokov a ráta s výpoč-
tom dôchodku nie podľa najlep-
šieho roku, ale podľa priemeru.
Jednoznačne však konštatoval,

Z 30-ročnej histórie Odborového zväzu polície v SR
(Pokračovanie zo strany 6)

(Pokračovanie na strane 8)

Poburujúci nápis ZRAZ SI SVOJHO POLICAJTA sa pred pár 
rokmi objavil na nadjazde pred Devínskou Novou Vsou, OZP cez

správcu komunikácie zabezpečil jeho operatívne odstránenie. 

Mítingu na podporu ministra R. Kaliňáka sa zúčastnilo okolo
600 členov OZP

Aj prezidentka EuroCOP-u po H. Kieferovi pani Anna Nellberg
/Švédsko/ navštívila slovenských kolegov viackrát. Na snímke

s predsedom OZP Miroslavom Litvom.

Podporné verejné vystúpenie členov OZP pred budovou NR
SR dňa 29. januára 2010: v prestávke rokovania parlamentu

sa minister Robert Kaliňák prišiel odborárom poďakovať.
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že meniť sociálny systém pre sú-
časných policajtov by mohol len
blázon, pretože by hrozil kolaps
týchto zložiek. Jaroslav Spišiak
priblížil svoj zámer „zlúčiť“ vyše-
trovanie a operatívu do pojmu Kri-
minálna polícia, hovoril o dôleži-

tosti kariérneho rastu a nového
systému hodnotenia. Vo vnútri
odborov tak bolo v druhej polovici
roku 2010 o čom diskutovať, re-
zort čakalo množstvo závažných
zmien v podmienkach finančnej
podvyživenosti. Na medzinárod-
nom poli spomeňme septembro-
vú účasť OZP na veľkej manifes-
tácii EuroCOP-u v Bruseli a veľký
pochod v Prahe, začiatkom no-
vembra bolo vedenie OZP na ná-
všteve u bulharských kolegov,
kde ich prijal aj minister vnútra
Cvetan Cvetanov. Odborovému
zväzu sa podarilo po dvoch ro-
koch znova zorganizovať celo-
štátnu stolnotenisovú súťaž o Pu-
tovný pohár polície, ustanovené
komisie rozdelili finančné pro-
striedky zo zbierok 2 percent z da-
ní i z „povodňovej“ zbierky najpo-
stihnutejším kolegom, s vyzbiera-
ným objemom prostriedkov však
OZP nemohol byť spokojný. 

ROK 2011
Už. 13. januára 2011 prezident

Jaroslav Spišiak tlačovou bese-
dou spúšťa nový systém hodnote-
nia policajtov, ktorý sa dosť rýchlo
stal veľkým zdrojom nespokoj-
nosti v PZ – spolu s reálnymi do-
padmi masívnych organizačných
zmien. 

17. januára 2011 vymenoval
prezident republiky Václava Kraj-
níka za rektora Akadémie PZ,
v prvý februárový deň sociálni
partneri signovali kľúčové kolek-
tívne zmluvy pre rok 2011. Od 9.
do 13. februára OZP v SR hostil
početnú bulharskú delegáciu poli-
cajných odborárov. 

Vzhľadom na búrlivé reakcie
„postihnutých“ policajtov odboro-
vý zväz vyzval na širokú diskusiu
k „Spišiakovmu“ hodnotiacemu
systému. A to už sa črtala na ob-
zore prvá vážna búrka: minister-
stvo vnútra pripravilo návrh zmien
v zákone č. 328, rezort financií
však vyrukovalo so zásadnou pri-
pomienkou, aby sa zmeny týkali
všetkých, teda nielen novoprijí-
maných policajtov. Takýto krok by
mal podľa vedenia odborov ďale-
kosiahle dôsledky, keď už v roku
2010 odišlo zo zboru rekordných
vyše dvetisíc policajtov, čo rezort
stálo len na odchodnom 29 milió-
nov eur. Prijatie takejto zmeny

v novelizovanej 328-ke by podľa
podpredsedu M. Magdoška vyvo-
lalo katastrofu, keď nad 15 rokov
má odslúžených  vyše 8-tisíc poli-
cajtov.

Všetky tieto udalosti výrazne
zarezonovali na jarnom zasadaní
rady predsedov, kam zavítal aj

policajný prezident J. Spišiak
a čelil veľmi kontroverznej diskusii
o praktickej aplikácii hodnotiace-
ho systému „v kalibračnom obdo-
bí“. Vo vzťahu k zákonu č. 328 ra-
da predsedov prijala ubezpečenie
ministra vnútra, že rezort nedo-
pustí zmeny, s ktorými sa nesto-

tožnil, s ministerstvom financií je
v rozporovom konaní. 

Prvý štvrťrok 2011 bol už po-
značený množstvom „jóboviek“ –
o. i. aj nedostatkami vo vystrojo-
vaní, chýbali najmä nohavice
k služobnej rovnošate 98. Redak-
cia POLÍCIA zistili, že rámcová
zmluva vypršala už 31. 12. 2007 a
rezort novú súťaž vyhlásil až keď
,,horelo,“ teda v marci 2011. Tak
vznikla aféra, ktorá dostala pra-
covný názov „Gategate“. Ob-
čianski zamestnanci sa nijako ne-
zmierili s nezaplatenými zmenami
v ich pracovnom čase, hoci sa
v kolektívnych zmluvách pre rok
2011 podarilo zachovať ostatné
bonusy.

Dňa 3. júna 2011 rezort splnil,
čo Lipšic sľúbil: vypísal verejnú
súťaž na nákup nových pištolí pre
všetkých policajtov. Je dobré za-
pamätať si tento dátum...

Príchod leta bol okrem čoraz
citeľnejších finančných suchôt
v rezorte poznamenaný  cizelova-
ním hodnotiaceho systému a prie-
bežnými ubezpečeniami vedenia
rezortu, že nežiaduce zmeny
v 328 – ke minister vnútra nepri-
pustí a v najhoršom minister ná-
vrh z rokovania parlamentu stiah-

ne. Ale zákerný, extrémne nebez-
pečný projekt tzv. superhrubej
mzdy“, návrh zákona o zdaňovaní
príjmu zo závislej činnosti z dielne
ministra práce, najmä však jej
reálne predpokladané dôsledky
vyburcovali atmosféru v spoloč-
nosti do maxima, pretože sa ne-
gatívne dotýkali prakticky všet-
kých občanov. Odborový zväz po-
lície v SR prvýkrát vo svojej histó-
rii siahol po razantnom kroku –
pripravil znenie pripomienok k ná-
vrhom, ktoré vo forme hromadnej
pripomienky podporilo v rozpätí
niekoľkých dní 7 563 a v druhom
prípade 4 510 podpisov zamest-
nancov rezortu, keď proti tejto zá-
sadnej zmene sociálnych pod-
mienok občanov bol aj samotný
rezort vnútra. Poslal na minister-
stvo práce 40 strán pripomienok
k návrhu. Ako pripomenul predse-
da OZP Miroslav Litva, návrh zá-
kona o tzv. superhrubej mzde na
149 stranách predpokladal ne-
priame novelizácie 119 zákonov!

Odbory na čele s KOZ vynalo-
žili maximum úsilia, aby tento zá-
mer zastavili, na rokovaní s pred-
sedníčkou vlády 12. augusta
2011 sa zúčastnili prezident a vi-

ceprezident KOZ SR, predsedo-
via odborových zväzov energeti-
kov a chemikov – a predseda
OZP v SR. Našťastie, predsed-
níčka vlády Iveta Radičová tento
neuveriteľný krok ministerstiev fi-
nancií a práce zastavila. 

Bezprostredné nebezpečen-
stvo teda bolo zažehnané, dopa-
dy tejto vládnej aktivity na vedo-
mie policajtov však bolo veľmi de-
štrukčné, vysoký trend odchodo-
vosti pokračoval, /za roky 2010
a 2011 odišlo zo zboru vyše tritisíc
policajtov/. Miroslav Litva opäť vy-
zval policajtov k zdržanlivosti, ak-
tívy s tým istým cieľom organizo-
valo služobné vedenie v útvaroch
po celom Slovensku. 

Septembrové zasadanie rady
predsedov ZO OZP (23. 9. 2011)
sa nieslo v znamení diskusie
k hodnotiacemu systému, ktorú si
vypočul minister vnútra Daniel
Lipšic. Veľa pripomienok z pléna
smerovalo aj priamo na adresu
policajného prezidenta, ktorý
niektorými svojimi vyjadreniami
podráždil a urazil nemalú časť po-
licajtov. Aj to bol jeden z dôvodov,
prečo časť predsedov základných
organizácií žiadala okamžité za-
stavenie spolupráce so služob-

ným vedením na „kalibrácii“ hod-
notiaceho systému. Napokon hla-
sovanie o tomto vážnom bode
ukázalo, že drvivá väčšina pred-
sedov je za pokračovanie podpo-
ry – ale s podmienkou plnenia

šiestich podmienok, ktoré vypra-
covalo predsedníctvo. 

Už 11. októbra sa vláda Ivety
Radičovej pre nezhody vo vnútri
koalície rozpadla, začalo obdobie
zvláštneho „medzivládia“, ktoré
vlastne skončilo až predčasnými
parlamentnými voľbami 10. mar-
ca 2012.

V závere novembra 2011 sa
v Barcelone konal 3. riadny kon-
gres EuroCOP-u, spojený aj
s voľbami nových orgánov. Do dô-
chodku sa po dvoch volebných
obdobiach pobral dovtedajší pre-
zident Heinz Kiefer z Nemecka,
na jeho miesto nastúpila Švédka
Anna Nellberg. Milým prekvape-
ním boli výsledky volieb do výkon-
ného výboru EuroCOP-u, do kto-
rého kandidoval aj Miroslav Litva,
predseda OZP v SR - spolu s poľ-
ským kolegom. Napokon M. Litva
nielenže ostal vo výkonnom výbo-
re, kde bol znova jediný zástupca
krajín východnej Európy, ale zve-
rili mu aj významnú funkciu vice-
prezidenta! Počtom členov malič-
ký OZP v SR sa tak mohol tešiť
z významnej pocty. 

Zimná rada predsedov sa

uskutočnila 16. decembra 2011
na Donovaloch, o. i. predsedovia
zvolili do funkcie podpredsedu
Pavla Michalíka, lebo Pavol Meki-
ňa zo zdravotných dôvodov odi-
šiel do civilu. 

Na záver roka 2011 ešte jedna
dobrá správa: ministerstvo vnútra
konečne podpísalo rámcovú
zmluvu s výhercom verejnej súťa-
že na dodávku rovnošiat 98.

ROK 2012
Kolektívne vyjednávanie v re-

zorte vnútra pre rok 2012 bolo

charakteristické vážnymi rozpoč-
tovými limitmi, o to ťažšie sa vy-
jednávalo. Napokon sa však všet-
ky zmluvy podarilo uzatvoriť už
12. januára, kedy sociálni partneri
podpísali aj vyššiu kolektívnu
zmluvu pre príslušníkov PZ a 18.
januára 2012 zmluvy pre verejnú
a štátnu službu. Zamestnanci
ocenili, že sa do bonusu opätovne
dostalo aj 30 minút z pracovnej
doby, pri vyjednávaní sa však od-
borom nepodarilo pohnúť s hod-
notou gastrolístka, ostala na úrov-
ni lanského roka, ale partneri sa
dohodli, že sa v polroku ešte k té-
me ,,gastráčov“ vrátia. 

Mesačník POLÍCIA v sérii člán-
kov od začiatku roka otvoril otáz-
ku ďalšieho smerovania Akadé-
mie PZ, ktorá sa stala prefemini-
zovanou školou s najmenším po-
dielom študujúcich policajtov.
Rektor APZ Václav Krajník to mal
redakcii veľmi za zlé, hoci na
stránkach novín dostal rozsiahly
priestor na vyjadrenie. Neskôr
morálne zlyhal a z funkcie musel
odísť.

V posledný januárový deň sa
slávnostne strihala páska na SOŠ
PZ v Pezinku, kde sa po mnoho-
ročnom úsilí aj vďaka systematic-
kému tlaku vedenia odborov, oso-
bitne podpredsedu Ladislava
Gračíka podarilo parádne zrekon-
štruovať aspoň jeden ubytovací
trakt. /Druhý objekt nie je úplne
zrekonštruovaný doteraz a robí
hanbu celému rezortu –
ponz.red./

Parlamentné voľby sa konali
10. marca 2012, ich výsledok
umožnil strane Smer - SD zosta-
viť jednofarebnú vládu. V súlade
s predvolebnou dohodou sa KOZ
SR podieľala na tvorbe programo-
vého vyhlásenia vlády na roky
2012-2016, ktoré vláda zverejnila
27. apríla. Z pohľadu OZP najdô-
ležitejšou časťou bol zámer vlády
stabilizovať osobitný sociálny
systém sociálneho zabezpečenia

ozbrojených zložiek, ktorý sa naj-
mä vplyvom masívneho odchodu
príslušníkov PZ v uplynulých
dvoch rokoch dostal do hrozivého
mínusu 43 miliónov eur. Celková
hospodárska situácia krajiny ne-
bola pri odznievajúcej kríze dob-
rá, vláda musela prijať aj viaceré
veľmi nepopulárne kroky, voči
niektorým /znižovanie platov a vý-
sluhových dôchodkov, resp. ich
zdaňovanie/ razantne vystúpili
odbory, vláda napokon cúvla.

Z 30-ročnej histórie Odborového zväzu polície v SR
(Pokračovanie zo strany 7)

(Pokračovanie na strane 9)

Predseda OZP M. Litva medzi ministrom R. Kaliňákom 
a prezidentom PZ Jánom Packom... odbory vždy hľadali 

kompromisné riešenie problémov  

M. Magdoško

Odborové organizácie si vážia prácu žien v policajných 
kolektívoch, pri príležitosti MDŽ organizujú posedenia. Na 

našej snímke z roku 2006 je ,,v akcii“ Marek Holub, dlhoročný
predseda ZO v Brezne.

Projekt hodnotenia jednotlivcov spustil policajný prezident 
Jaroslav Spišiak, v praxi však systém hodnotenia spôsobil

vážne problémy a nestretol sa s podporou odborov.   
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V máji 2012 prvýkrát navštívila
Bratislavu prezidentka EuroCOP-
u Anna Nellberg, ktorú v sprievo-
de predsedu OZP Miroslava Litvu
prijal minister vnútra Robert Kali-
ňák.

V júli 2012 rezort po roku ,,sú-
ťaženia“ oznámil zrušenie verej-
nej súťaže na krátke guľové zbra-
ne. Ďalšie roky čakania...

Na prípravách novely zákona
č. 328 výrazne podieľali aj odbory,
situácia nútila tvorcov k závaž-
ným zmenám, v opačnom prípa-
de hrozil zánik osobitného systé-
mu. Prípravy však nebrali konca
aj pre nezhody s dôchodcami
a medzi odborármi rástli obavy,
ktoré vyústili až do verejnej výzvy
vedeniu rezortu, signovalo ju vyše
16-tisíc zamestnancov minister-
stva. To už sa písal september
2012 a nikto nevedel, čo bude ďa-
lej.

Rok 2013 
V januári 2013 sa prvýkrát

v histórii stala Bratislava miestom
konania zasadania výkonného

výboru EuroCOP-u a už o niekoľ-
ko dní, 29. januára 2013 sa v ne-
vykúrenej aule APZ uskutočnilo
mimoriadne zasadanie rady pred-
sedov, na ktorú predseda OZP
Miroslav Litva historicky po prvý-
krát pozval viacerých svojich ko-
legov z výkonného výboru Euro-
COP-u, aby našim predsedom
osobne priblížili systémy sociál-
neho zabezpečenia policajtov
v iných krajinách Európy. 

Novelu zákona č. 328 podpísal
prezident republiky 4. apríla 2013,
teda presne rok po nástupe Ro-
berta Kaliňáka do funkcie ministra
vnútra SR. Ako ukázali nasledujú-
ce roky, prijatie novely bolo na-
priek istým výhradám zásadne
dobrým krokom pre udržanie oso-
bitného systému dôchodkového
zabezpečenia policajtov.

Významným medzníkom v his-
tórii OZP v SR bol marcový kon-
gres EuroCOP-u v Barcelone,
kde bol Miroslav Litva potvrdený
vo funkcii I. viceprezidenta Euro-
COP-u ako v tom čase jediný zá-
stupca krajín východnej Európy. 

Deň po tom, ako parlament
schválil spomínanú novelu záko-
na č. 328, dňa 15. marca 2013 sa
v Terchovej konalo jarné zasada-
nie rady predsedov, Miroslav Lit-
va na ňom o. i. informoval o začatí

prác na novele zákona č. 73
o štátnej službe policajtov. Áno,
v roku 2013, lebo pôvodne sa
uvažovalo s účinnosťou zákona
už od januára 2015. /Ako vieme,
nemáme ho ani na začiatku roka
2020...pozn. red./

n n n
Ďalšie roky existencie Odboro-

vého zväzu polície v SR si už zre-
teľnejšie uchováva v pamäti čoraz
viac príslušníkov PZ, priamych
účastníkov histórie, prelínajúcej
sa so súčasnosťou. Preto už len
stručnejšie: nasledujúce roky od-
bory zamestnávali opakujúce sa
problémy s MTZ, neriešenie pla-
tov policajtov, najmä však civil-
ných zamestnancov, subjektívna

realizácia kariérneho postupu
v prípade mnohých riadiacich pra-
covníkov, a napriek úsiliu rezortu
pomalé tempo skvalitňovania pra-
covného prostredia. 

Tieto všetky problémy zhrnul
vo svojej správe predseda Miro-
slav Litva na VI. kongrese OZP
v dňoch 13. a 14. novembra 2014.
ktorý opätovne prišiel pozdraviť aj
predseda vlády SR Robert Fico.
Nasledujúce zimné zasadanie ra-
dy predsedov sa konalo v zname-
ní volieb, po odchode Miroslava
Litvu sa predsedníckeho žezla
ujal Marián Magdoško, dôveru
predákov získali podpredsedovia

Roman Laco, Pavol Michalík a
Viktor Kiss.

Roky 2015 až 2019 už môže-
me považovať za súčasnosť, kto-
rú sme zhrnuli v posledných vyda-
niach POLÍCIE roku 2019. Preto
len veľmi stručne: v tomto období
sa podarilo prezbrojiť všetkých
policajtov novými pištoľami, citeľ-
ne sa rozbehli opravy a rekon-
štrukcie policajných objektov, po-

stupne rástla valorizácia platov
policajtov, roky 2018 a 2019 vláda
polepšila aj všetkým pracovníkom
verejnej správy, k 1. decembru
2019 ešte zvýšila policajtom, zá-
chranárom a hasičom osobné prí-
platky, v súhrne tak  za posled-
ných päť rokov ide o najvyšší ná-
rast platov policajtov v histórii PZ.
Podarilo sa prijať ministerské na-
riadenie so zásadnými zmenami

v systéme kariérneho rastu, člen-
mi výberových komisií budú aj zá-
stupcovia odborových orgánov,
čiastočne sa smerom k praxi roz-
hýbalo aj rezortné školstvo. 

Z vnútroodborového hľadiska
je historicky dôležitý fakt, že ku
koncu roka 2019 chýbalo odboro-
vému zväzu k dosiahnutiu rekord-
ného počtu 10-tisíc členov už len
niekoľko desiatok prihlášok.

Z medzinárodných aktivít spo-
meňme aspoň rokovanie predse-
dov odborových organizácií krajín
V4, ktoré sa uskutočnilo v dňoch
15. a 16. júna 2017 v Bratislave.
Predsedovia zväzov M. Magdoš-

ko /Slovensko/, G. Pongó /Ma-
ďarsko/, R. Jankowski /Poľsko/ a
M. Štěpánek /Česko/ sa dohodli
na ďalšej spolupráci a spoločne
podpísali Vyhlásenie v tomto du-
chu. Žiaľ, iniciatíva OZP ostala
z viacerých dôvodov osamotená,
ďalšie spoločné stretnutia v rámci
V4 sa už neuskutočnili. 

Čo sa nepodarilo ani po dlhých
rokoch, to je /ne/prijatie novely,

alebo nového zákona č. 73/98,
a to je vec zásadná. Ani po rokoch
,,kalibrácie“ a ,,testovania“ nefun-
guje, resp. zle funguje systém
osobného hodnotenia policajtov,
nepohli sme s tzv. koeficientom
pracovného času v nerovnomer-
nosti ani so 100-eurovým paušá-
lom za nerovnomernosť, skôr ne-
gatívne sa vyvíja rezortný zámer
riešiť bytový problém mladých po-
licajtov, nepodarilo sa zracionál-
niť, resp. zjednotiť základné záko-
ny pre činnosť občianskych za-
mestnancov v štátnej službe
a v tzv. verejnom záujme. Stále
chýbajú niektoré výstrojné sú-
čiastky, telové kamery, neletálne
bezdotykové donucovacie pro-
striedky, problémy sú s repro-
dukčnou technikou...

Napokon, nemožno nespome-
núť rozsiahle personálne zmeny,
ktoré sa v uplynulých piatich ro-
koch dotkli ministerstva vnútra
i odborového zväzu. Detailnejšie
sme sa im venovali už v novem-
brovom vydaní nášho mesačníka.
V roku 2018 sa na poste ministra
vnútra vystriedali R. Kaliňák, T.
Drucker a D. Saková. Pre Odbo-
rový zväz polície v SR je veľkou
poctou, že jeho predsedu Mariá-
na Magdoška delegáti snemu
Konfederácie odborových zväzov
SR v roku 2018 zvolili za svojho
prezidenta. Na post predsedu
OZP v SR nastúpil jednomyseľ-
nou voľbou Viktor Kiss. Novým
podpredsedom sa stal Pavol Pa-
račka. Vo voľbách v decembri
2019 rada zvolila nového predse-
du OZP Pavla Paračku a dvoch
podpredsedov: Igora Rohára a
Mariána Mikulu. Voľby potvrdili vo
funkcii aj dovtedajšieho podpred-
sedu Romana Laca. Podpredse-
da Pavol Michalík odišiel do vý-
sluhového dôchodku.

S použitím archívnych textov
Mariána Magdoška aktualizoval
Peter Ondera

Snímky archív

Z 30-ročnej histórie Odborového zväzu polície v SR
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Minister R. Kaliňák bol hosťom VI. kongresu OZP v r. 2014.
Vzájomné uznanie tvorivej spolupráce

Ja, ja, ja, až potom všetci ostatní...
Predvianočná nákupná horúčka vrcholila aj v Malackách 23. de-

cembra predpoludním. Stačilo sa prejsť ulicami v centre, aby každý
videl, že bezohľadnosť vodičov pri snahe zaparkovať svojho maz-
náčika čo najbližšie pri vchode do nejakého obchodu nepozná slov-
ko ohľaduplnosť. Na prvej snímke je zadná strana tunajšieho ob-
chodného centra, kadiaľ sú všetky prevádzky zásobované tovarom
cez nákladnú rampu. Teda – boli by, ak by sa náklaďáky k rampe
dostali. Ako vidieť, prístup zablokovali parkujúce súkromné vozidlá
z oboch strán ešte aj na odbočke cesty vpravo. Napriek zreteľnému
označeniu šoféri zásobovacích vozidiel nemali šancu dostať sa
k rampe a vyložiť tovar. Behali po ceste a hromžili...

Druhá snímka spred malackej sporiteľne zreteľne ukazuje par-
kovací ,,kompromis“, ktorý zvolila mladá slečinka, keď svoj merce-
des odstavila v zákaze a spokojne vošla do banky. Miesto, kde za-
stala, je zároveň súčasťou frekventovaného pozdĺžneho chodníka
pre peších. Čo už s takými ľuďmi, čo žijú medzi nami, akoby okrem
nich neexistoval nikto iný – ešte aj na vianočné sviatky?

-on-, snímky autor

Vlaňajší VII. kongres OZP: rokovanie odborárov prišli pozdraviť 
vzácni hostia. Na snímke zľava: I. viceprezidentka PPZ 

J. Maškarová, ministerka D. Saková, premiér P. Pellegrini, predseda
OZP Viktor Kiss, podpredseda Roman Laco.
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l Povedzte nám najprv nie-
čo o sebe...

Narodil som sa v roku 1961,
vyštudoval som Vysokú školu do-
pravy a spojov v Žiline, ktorú som
skončil v roku 1984. Pracoval som
najprv v Tesle Liptovský Hrádok,
potom v súkromných firmách, za-
meraných na elektrotechniku
a riadiace systémy. Nuž a v roku

2004 som začal pracovať v Hor-
skej záchrannej službe na Stre-
disku lavínovej prevencie.

l Čo vás zlákalo do HZS?
Odmala ma bavil pohyb v ho-

rách, neskôr som začal s horole-
zectvom, od roku 1988 som robil
dobrovoľného horského záchra-
nára v Západných Tatrách. A tak
bolo, aspoň pre mňa, logické, že
som časom nastúpil do HZS, kde
som mohol spojiť svoju záľubu
s profesionálnou orientáciou,
keď že na Stredisku lavínovej pre-
vencie je to práve o práci s prí-
strojmi, o meraniach spojených
s meteorológiou, s ich analýzou.
Pred dvoma rokmi som prešiel na
naše školiace stredisko, kde sa
venujem hlavne výcviku príslušní-
kov HZS.

l V akej štruktúre teraz pra-
cuje HZS? Vy ste sa dosť roz-
rástli...

Horská záchranná služba má
šesť oblastných stredísk v cen-
trách cestovného ruchu v hor-
stvách (Vysoké Tatry, Západné
Tatry, Nízke Tatry, Veľká Fatra,
Malá Fatra a Slovenský raj), k to-
mu máme riaditeľstvo s operač-
ným strediskom tiesňového vola-
nia a už spomínané školiace stre-
disko a stredisko lavínovej pre-
vencie. V posledných rokoch sme
začali pôsobiť aj na východe v Po-
loninách, tiež v Kysuckej vrchovi-
ne a v Kremnických vrchoch.
K plošnému rozšíreniu sú nutní aj
ľudia. V minulom roku sme mali
166 príslušníkov HZS. Teraz sa
kompletizuje nová organizačná
zložka: bezpečnostno – operatív-

na jednotka, ktorá bude mať 15
ľudí, prijímanie nových príslušní-
kov ešte prebieha.

l Ako ste sa vlastne dostali
k odborárskej práci v týchto
špecifických podmienkach,
v akých pôsobíte?

Profesionálni horskí záchraná-
ri mali roky problémy s tým, že
vlastne akoby nikomu nepatrili.

Sme početne
malá samostat-
ná jednotka vo
veľkom rezor-
te, cítili sme po-
trebu nájsť ne-
jaké ochranné
krídla. A tak
vlastne vznikla
myšlienka stať
sa členom od-
borového zvä-
zu, ktorý je sa-
mostatnou jed-
notkou pri Od-
borovom zväze
polície v SR.
Pomoc odboro-
vého zväzu po-
lície je hlavne
pri kolektívnom

vyjednávaní významná. Na vstup
do odborov v HZS ma nahovoril
vtedajší predseda Ivan Račko asi
pred desiatimi rokmi, potom som
robil tajomníka a keď Ivana zradi-
lo zdravie, bol som istý čas pove-
rený vedením nášho zväzu. Po-
tom ma zvolili za predsedu, man-
dát mi končí na jeseň tohto roku.
V súčasnosti máme v našom zvä-
ze 135 príslušníkov, päť civilných
zamestnancov a 24 dôchodcov.

l Tomu sa povie vysoká od-
borová organizovanosť! Na
druhej strane, ste rozhádzaní
po strediskách vzdialených od
seba množstvo kilometrov,
viem si predstaviť, že v plnej
letnej či zimnej sezóne sa ako
celý pracovný kolektív ani nevi-
díte, nie ešte aby ste cez odbo-
ry organizovali trebárs výlety...

To je pravda, nemôžeme sa
všetci stretnúť ani na výročnej
členskej schôdzi, ľudia musia slú-
žiť vo dne v noci, k tomu pohoto-
vosti, výcvik... Poviem to otvore-
ne, hlavným lákadlom pre člen-
stvo v odboroch je u nás právna
ochrana. Máme veľmi rizikovú
prácu, pri ktorej môže vzniknúť aj
škoda tretej osobe. Je to pre nás
určitá poistka v talóne, dúfam, že
ju nebudeme musieť použiť. Naša
odborárska práca naozaj nie je
o bonboniérach a bonusoch.
V odboroch riešime predovšet-
kým pracovné záležitosti.

l Vnútorný spôsob komuni-
kácie?

Náš výbor je zložený zo zá-
stupcov jednotlivých stredísk, ko-
munikujeme obojstranne telefón-

mi, mailami, raz za dva alebo tri
mesiace osobne. 

l Vzťahy s vedením HZS?
Vášmu predchodcovi Ivanovi
Račkovi riaditeľ Jozef Janiga
hovoril ,,moja tripartita“...

Náš riaditeľ je zžitý so svojou
prácou a tiež je jedným z nás. To
ale neznamená, že sa niekedy
nerozchádzame v názoroch.
Vždy je to o diskusii a o kompro-
mise. Obom nám ide o to, aby
sme sa obaja cítili víťazmi, musí-
me sa dohodnúť a ťahať káru spo-
ločne. 

l Svojho času ste mali
v HZS vážne problémy s vyba-
venosťou, s výstrojnými sú-
čiastkami, s dostatkom moder-
nej horolezeckej techniky i te-
rénnych vozidiel... Aktuálna si-
tuácia?

Oproti situácii pred nejakými
ôsmimi rokmi sme sa výrazne po-
sunuli dopredu, ale rastú aj náro-
ky. Je nás už viac, pôsobíme vo
väčšom teritóriu. Názory sa môžu
rôzniť, ale myslím si, že to základ-
né pre svoju prácu máme. Samo-
zrejme, verejné obstarávanie pre
našu záchrannú službu nie je vô-
bec jednoduché. Oproti policaj-
tom a hasičom ide o malé dodáv-
ky a ešte je aj všetka výbava pre
nás veľmi špecifická a drahá.
Niektoré veci si obstarávame vo
vlastnej réžii, niektoré v rámci mi-
nisterstva. Škoda, že pri verejnom
obstarávaní nemôžeme naraz
všetko kúpiť od jedného dodáva-
teľa, a tak máme raz čierne noha-
vice, potom modré, svetlozelené
... Nedarí sa nám pri dnešnom
stave vo verejnom obstarávaní
dosiahnuť, aby sme mali napr.
všetky komponenty oblečenia fa-
rebne jednotne zladené od pono-
žiek až po čiapku, aby ľudia aj
z diaľky videli, že je tam príslušník
HZS. Snažíme sa zapájať aj do
týchto procesov, riešiť to ... veď zo
strany dodávateľov by malo byť
zaujímavé v rámci marketingu po-
vedať, že obliekajú HZS... 

l Svojho času sa vo vašich
radoch veľmi kritizovalo odme-
ňovanie, väčšina ľudí robí v ra-
doch HZS z presvedčenia, z lá-
sky k tejto práci, k horám, ale
zasa len z lásky sa žiť nedá...

Odmeňovanie sa v posledných
rokoch výrazne zlepšilo, ten
mzdový nárast je naozaj slušný.
Nám ide o to, aby bol odmeňovací
systém čo najspravodlivejší, preto
sa už viac rokov usilujeme do-
siahnuť, aby sa otvoril Zákon
o hasičskom a záchrannom zbo-
re, do ktorého patríme. V HZS sú
v mnohom predsa len iné pracov-
né podmienky i odborné spôsobi-
losti ako v hasičskom zbore. Zá-
kon v súčasnom stave nerešpek-
tuje naše špecifiká. Žiaľ, v tomto
smere sa nám zatiaľ nedarí – ani
vedeniu, ani odborovej organizá-
cii. Naozaj potrebujeme ten zákon
otvoriť a odstrániť nezrovnalosti.

l Ako ste na tom s počtom
ľudí, s tabuľkami?

Musím povedať, že záujem
o prácu u nás je naozaj veľký -

pred troma rokmi sme robili výbe-
rové konanie asi na štyri pozície,
prihlásilo sa vyše 50 záujemcov.
Lenže potom bola prvá selekcia
pri kondičnej túre, ostalo osem
uchádzačov, išli na lezeckú stenu
a zasa ich bolo menej... Nároky
sú u nás zákonite vysoké - na fy-
zickú kondíciu, vedomosti, mies-
topis, na odbornú kvalifikáciu.
Veď pri záchranných akciách na-
ozaj ide o životy, tu prestáva kaž-
dá sranda, musíme sa navzájom
na seba spoľahnúť. Ale zoberme
do úvahy trebárs aj prácu našich
ľudí na operačnom stredisku: mu-
sia tam byť jazykovo zdatní ľudia,
poznajúci naše hory a tiež musia
vedieť poskytnúť informáciu tre-
bárs aj z poskytovania prvej po-
moci, atď. Podľa dnešných záko-
nov ich nevieme ani zaradiť a tiež
zaplatiť tak, ako by si to zaslúžili. 

l Ako vnímate tohoročnú
zimnú sezónu osobitne vo Vy-
sokých Tatrách? Mne sa vidí, že
taký ,,blázinec“ tam ešte ne-
bol...

Situácia sa z roka na rok zhor-
šuje, návštevnosť rastie a aj zjaz-
dovky majú obmedzené kapacity
– svoju priepustnosť. Kapacita la-
noviek stúpa, ale zjazdovky sa
skoro nemenia, je to už neúnos-
né, preto sa aj stalo, že museli po-
čas sviatkov zastaviť predaj ski-
pasov. Výsledkom naplnenosti
stredísk je veľký nárast počtu ne-
hôd a úrazov, tobôž, keď sa mno-
hí správajú bezohľadne, lyžujú
tak, ako by boli na zjazdovke sa-
mi. Naši ľudia sú v jednom kole na
záchranných akciách, nemáme
čas ani na poriadny výcvik a tré-
ning. Moja predstava ideálneho
výkonu záchranára - povedané
veľmi zjednodušene - je, že by
mal jeden týždeň slúžiť, druhý
mať pohotovosť, tretí výcvik
a štvrtý týždeň voľno. V aktuálnej
situácii striedame len služby a po-
hotovosť, niet kedy si poriadne
oddýchnuť, trpia aj naše rodiny. 

l Čo očakávate od novozria-
denej ,,bezpečnostno – opera-
tívnej jednotky“?

Smerom k verejnosti má čin-
nosť jednotky napomôcť väčšej
disciplíne rekreantov, lyžiarov, ná-
vštevníkov hôr. Mnohí ľudia sa
nevedia v horách správať, ohro-
zujú seba i iných. Nie sme repre-
sívna zložka, ale v tejto oblasti už
musíme pomenúvať a aj vyvodzo-
vať dôsledky voči nedisciplinova-
ným turistom. Naši záchranári si
v teréne urobia svoju robotu, pos-
tarajú sa o zraneného, ale nemajú
kedy skúmať, čo, ako a prečo sa
stalo, kto spôsobil nehodu či úraz,
atď. Nová jednotka by mala plniť
práve takéto úlohy. Samozrejme,
bude aj operatívne nasadzovaná
pri záchranných akciách a bude
úzko spolupracovať s políciou,
ktorá zatiaľ nie je vybavená na zá-
sahy vo vysokohorskom teréne.
My disponujeme všetkým, čo po-
trebujeme, aby sme ľudom v ho-
rách mohli pomôcť. Občas sa ale
stane, že mnohí nevedia, že sa na
nás môžu kedykoľvek obrátiť. Boli
prípady, keď sa v horách stratil
chlapec, starostovia zvolávali na
pátranie dobrovoľníkov zo široké-
ho okolia, ale i súkromné záchra-
nárske firmy, zapojili veľké počty
ľudí, robili rojnice v teréne, ale nás
zavolali až na štvrtý deň, hoci má-
me aj psov, vyškolených ľudí na
pátranie... A takto postupujú aj
operačné strediská Policajného
zboru. V tomto smere ešte musí-
me urobiť nejakú osvetu. 

l Moja tradičná otázka: keby
ste mali neobmedzenú právo-
moc a neobmedzené množstvo
peňazí, čo prvé by ste riešili?

Možno to ani nie je ani o penia-
zoch... Prial by som si, aby sa ľu-
dia k sebe správali ako ľudia, teda
normálne... tak by sa možno dalo
strašne veľa vecí zlepšiť a nemu-
selo by to ani nič stáť.

Zhováral sa Peter Ondera

V našej pravidelnej rubrike rozhovorov s predsedami zá-
kladných organizácií OZP sme tento raz zavítali do zasne-
žených Vysokých Tatier, oslovili sme Milana Lizucha,
predsedu Odborového zväzu pracovníkov Horskej zá-
chrannej služby.

s Milanom Lizuchom, predsedom Odborového zväzu pracovníkov Horskej záchrannej služby
„Pri záchranných akciách naozaj ide o životy...“

M. Lizuch

Žeby chlapci v utajení?
Na hornom dvore areálu PPZ v Bratislave na Račianskej ulici ma

pred pár dňami zaujalo zaparkované služobné vozidlo, ktoré malo
zadné EČV úplne dokonale zamaskované nastriekaným blatom.
Nič to, vravím si, chlapci prišli zo služobky ,,v teréne“, umyjú... Pred-
nú ,,ešpézetku“ mali čistú. Lenže dvaja chlapci o chvíľu nasadli do
auta a odfrčali cez autobránu, čím sa v tej chvíli stali riadnymi účast-
níkmi cestnej premávky. Bohvie, ako by zablatenú tabuľku na ceste
vnímala službukonajúca hliadka dopravnej polície? Azda by stačilo
ukázať služobák? Je možné, že chlapci pracujú v utajení, ale takto
viditeľne by to zasa nemuseli dávať najavo...

- on -  
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l Je knižka pod názvom
,,Mafiánska poprava?“ vaša pr-
votina? Na knižnom trhu už fi-
guruje viacero autorov, ktorí
pôsobili, alebo dokonca ešte
pôsobia v Policajnom zbore.
Čo priviedlo vás k napísaniu ta-
kejto rozsiahlej knižky /415
strán/? Po odchode do výslu-
hového dôchodku ste zrazu
mali veľa voľného času a pocí-
tili ste potrebu podeliť sa s čita-
teľmi o svoje dlhoročné životné
skúsenosti v oblasti boja proti
zločinu?

Moja kniha má ur-
čite veľmi ďaleko od
memoárov, nikdy
som nad dráhou au-
tora neuvažoval. Ži-
vot ale prináša rôzne
paradoxy. Okolnosti,
v akých som sa pri
svojom služobnom
zaradení na rôznych
riadiacich pozíciách
v zložkách PPZ oci-
tal, ma akosi motivo-
vali zamýšľať sa nad
systémom, v ktorom
som sám dlhé roky
pôsobil. Nepôjdem do detailov,
mienim si skrytú identitu udržať
čo najdlhšie, aj keď moji bývalí ko-
legovia zväčša vedia, kto je v sku-
točnosti Peter Šloser. Paradox je
v tom, že zrazu som mal po per-
sonálnej degradácii viac času,
a tak som asi 90 percent knihy na-
písal, ešte kým som bol príslušní-
kom Policajného zboru. Keby
som tento čas nemal, teda keby
som bol služobne naplno vyťaže-
ný, ako som bol dlhé roky navyk-
nutý, kniha nevznikne. Napriek
všetkému: Som hrdý na to, že
som bol policajt!

l Kniha je napínavá, má pre-
kvapujúce finále. Pri pohľade
zvonka nevytvárate práve li-
chotivý obraz o stave polície,
idete kriticky až do najvyšších
sfér, po úroveň prezidenta PZ
a ministra, napokon sa o zdar-
ný, aj keď prekvapujúci záver
vo vyšetrovaní prípadu postará
len niekoľko ,,statočných“ z vy-
šetrovacieho tímu, ktorý zriadi-
la sama nová ministerka... 

Nechcel som kopírovať iných
autorov, bývalých policajtov, ako
je Dominik Dán či Václav Neuer.
ktorí popisujú príbehy z prostredia
bratislavskej kriminálky. Preto

som zvolil celkom odlišný model
vyšetrovacieho tímu na čele s mi-
nisterkou vnútra. Samozrejme,
veľa ľudí sa ma pýta, ktorá posta-
va v knižke je stotožnením tej či
onej známej osobnosti, ktorú uda-
losť som popisoval. Podobne je to
s menami a priezviskami, ktoré im
niekoho pripomínajú. V čase pí-
sania knižky som nemal ani tuše-
nia, že sa raz žena u nás naozaj
stane ministerkou vnútra a že bu-
deme mať v polícii dokonca gene-
rálku. Tak je to aj s ostatnými po-

stavami, všetky sú vlastne fikcie,
hoci určité predlohy mi poslúžili,
mená som hľadal napríklad aj me-
dzi nemeckými športovcami, aby
sa nepodobali na naše. V každej
rozprávke, aj v každej kriminálke,
máme dobrých a zlých hrdinov,
tak je to aj v mojej knižke, pretože
som naozaj poznal aj takých, aj
takých. Osobne som mal niekoľ-
kých podriadených, ktorým bolo
vznesené obvinenie a niektorí boli
aj právoplatne odsúdení, na nie -
ktorých sa nedostalo. A či verej-
nosť nepozná napr. korupčné
správanie niektorých policajtov?
Pozná, v skutočnosti je ich viac,
ako bolo usvedčených a odsúde-
ných. Taká je realita, nemôžeme
pred ňou zatvárať oči. Inak by
sme nepotrebovali inšpekciu. Po-
dobne je to v knihe s udalosťami.
Písal som napr. o policajnom
funkcionárovi, ktorý svojou hlú-
posťou zničil dôkazy na mieste či-
nu. Volal mi známy z iného kúta
Slovenska, že ako som sa o tom
dozvedel, že sa to u nich stalo.
Pritom ja som písal o takom prípa-
de úplne z iného regiónu. Mojím
zámerom pri písaní knihy bolo,
aby si najmä čitatelia mimo PZ
spravili obraz o tom, čo všetko sa

môže stať. Pretože policajti vedia
posúdiť, čo je pravda a čo fikcia.
Môj príbeh preto nie je klasická
kriminálka. V knihe opisujem aj
v realite funkčný trojuholník kri-
vých policajtov, nečestných politi-
kov a zločincov. V mojej knižke je
niekoľko fikcií, ale pritom je prav-
divá. Sama udalosť, ktorú opisu-
jem, sa naozaj stala, hoci trochu
inak a v inom personálnom zlože-
ní. Ale má reálny základ. Podob-
ne píšem o únikoch  z vyšetrova-
cích spisov, o prevalení rôznych
akcií... Sme ich svedkami aj v sú-
časnosti. Teda naši občania vidia,
že to všetko môže byť pravda.
Nebyť napríklad vraždy dvoch
mladých ľudí vo Veľkej Mači, veľa
ľudí by si doteraz myslelo, že sa u
nás to, čo opisujem v knihe, nikdy
nemôže stať.

l Aké pocity ste zažívali pri
písaní knižky? Mali ste neja-
kých dôverníkov, s ktorými ste
sa radili? 

Písanie som tajil, so zámerom
som sa zdôveril len jednému svoj-
mu priateľovi, kňazovi, podporil
ma. Knihu som dal tiež niekoľkým
kolegom, ktorí mali moju dôveru,
aby mi povedali svoj názor, ale to

bolo už v čase, keď bola zalome-
ná, teda v štádiu výroby. 

l Verili ste si, že niektoré vy-
davateľstvo váš rukopis prijme
a vydá?

Neveril, len máličko dúfal. Na
odporúčanie jedného kamaráta
som rukopis v roku 2018 ponúkol
vydavateľstvu IKAR, ktoré dostá-
va možno tristo rukopisov mesač-
ne a bol som úplne v šoku, keď mi
oznámili, že to berú, nech knižku
dokončím, dočistím.

l Čo si myslíte, ako vnímajú
- budú vnímať knižku Petra Šlo-
sera vaši bývalí podriadení či
kolegovia? 

Mám množstvo osobných po-
zitívnych ohlasov. Kladne vníma-
jú skutočnosť, že konečne niekto
napísal o tom, čo sa zväčša hovo-
rí potichu. Teda aj o chorom sys-
téme, o odvolávaní a tlaku na po-
licajných funkcionárov. Pozitívne
ohlasy ma silno motivujú do ďal-
šieho písania, rukopis druhej
knižky som odovzdal, tretiu práve
začínam písať.  V hlave nosím
ďalšie námety. 

l Odslúžili ste v polícii dlhé
roky, ,,mimo“ ešte nie ste dlho,
máte teda aktuálny prehľad
o stave našej polície z hľadiska

výkonnosti, personalistiky, ma-
teriálno – technického zabez-
pečenia... Váš pohľad?

Doba sa od čias, keď som sa
stal policajtom, neskutočne zme-
nila. Voľakedy policajti operatív-
nych zložiek vykonávali činnosť
viac v záujmovom prostredí ako
dnes. Mali viac informátorov, aj
kvalitných informácií. V posled-
ných rokoch sa mnoho závažných
prípadov neobjasnilo na základe
operatívnej činnosti, ale na zákla-
de toho, že obvinený s cieľom zní-
ženia trestu začal vypovedať
o iných závažných prípadoch. Po-
dobne v hodnotení policajtov,
o ktorom sa už roky hovorí – stále
pretrváva čiarkový systém, preto
si policajti vyhľadávajú oblasti,
kde tie čiarky získajú najjedno -
duch šie, nie tam, kde by to obča-
nia tejto republiky najviac potre-
bovali. Napríklad za prezidento-
vania J. Spišiaka ,,odhaľovali“
čierne skládky, čo nebolo nároč-
né, ale bola to čiarka, ,,rátala sa“.
Ešte počas štúdia na Akadémii
PZ sme boli účastníkmi diskusie
s rakúskym policajným pridelen-
com, ktorého sme sa pýtali, do
akej miery je pre nich zaujímavá

štatistika trestnej
činnosti pri hodnote-
ní policajtov. Čudo-
val sa, že načo šta-
tistika, však schopný
nadriadený musí do-
konale vidieť a po-
znať, ako jeho pod-
riadení makajú. Per-
sonalistika a kariér-
ny postup? Bol som
pri zrode NAKA,
viackrát sme sa len
z faxu dozvedeli, že
dostaneme policajta
priamo z  obvodného
oddelenia, bez skú-

seností s operatívou. A nominácie
na niektoré funkcionárske miesta
nekompetentných nadriadených?
Chce te počuť mená? Bolo by ich
veľa. Viem o nedávno prijatom
nariadení ku kariérnemu rastu,
o zriaďovaní komisií na výberové
konania. Budúcnosť ukáže, či to
zaberie. 

l Máme tesne pred voľbami,
v knižke tie prepojenia medzi
políciou a politikou presvedči-
vo ilustrujete, pritom je známe,
že najväčší politický boj sa
vždy zvádza o funkcie, ktoré by
mali byť apolitické... Ako od-
strániť javy, ktoré v knižke po-
pisujete? Myslíte si, že je vôbec
možné, aby raz policajti mohli
pracovať bez politických a
iných tlakov? Dožijeme sa apo-
litickosti polície – podľa vás?

Pracoval som v riadiacich
funkciách na viacerých prezidiál-
nych útvaroch a denne som bol
v kontakte s najvyššími riadiacimi
článkami PZ. Po tom, čo som
všetko videl, zažil a počul od na-
driadených a kolegov si neviem
predstaviť, čo by sa v našom štáte
muselo všetko zmeniť, aby politici
nemali dosah na políciu. A nejde
len o políciu, ale aj iné štátne or-

gány. Nechcem, aby tento rozho-
vor nadobudol politický rozmer,
najmä teraz pred voľbami, preto
nebudem konkrétnejší. Bol som
30 rokov policajt, politika nikdy
nebola stredobodom môjho záuj-
mu. Mám svoj názor, ale ako som
už povedal, idú voľby...

l Vybavenosť polície?
Veľa sa zmenilo k lepšiemu, to

treba uznať, ale ani okolitý svet
nestojí na mieste, ani nám nejde
oproti. Už asi v roku 2008 som po-
čul, že českí kolegovia legálne vy-
ťažujú odposluchy na počítačoch
vo vlastných kanceláriách. U nás
to robia iní ľudia, než tí, čo na prí-
pade pracujú, nepovažujem to za
dobrý systém. Vybavenie policaj-
tov na mieste činu? 3D skener je
v západných štátoch samozrej-
mosťou. U nás nemáme ani je-
den. Preto sa musia obhliadky
miesta činu niekoľkokrát opako-
vať, čo nahráva páchateľom.
Technológia na vyhotovovanie
identikitov podozrivých osôb? Za-
riadenie na identikit je u nás asi
od roku 1994, momentálne ne-
funkčné, preto si policajti sťahujú
z internetu rôzne technológie, aby
ich mohli vyhotovovať. Systém
Alokmo na lokalizáciu mobilných
telefónov nezvestných osôb?
Takmer nefunkčný. Špeciálne vý-
sluchové miestnosti? Plánovaný
počet v rámci projektu je nedosta-
točný. A koľko sa tých miestností
reálne na Slovensku urobilo? In-
formačný systém, manažment vy-
šetrovacích spisov? Dávno mal
byť hotový, počúvam, že stále nie
je sfunkčnený. Operatívna techni-
ka? Zastaraná a nevyužiteľná.
Dobre viem, koľko som podpísal
žiadostí na dodanie toho či onoho
a s akým výsledkom. Opakované
urgencie... 

l Aj na odborovej pôde sa
často pripomína, že Policajný
zbor doteraz nemá urobenú
dlhodobejšiu koncepciu s vý-
hľadom trebárs na 15 rokov.
Prečo – podľa vás? Boli ste pri
tom...

Ak by aj nejaká koncepcia bo-
la, v našom politickom systéme
by sa po každých parlamentných
voľbách aj tak každé štyri roky
menila. Z vlastných skúseností
môžem povedať, že rôzne kon-
cepcie jednotlivých zložiek a vy-
hodnocovanie dlhodobo plánova-
ných úloh sa robilo často formál-
ne, jednoducho sa skopíroval text
z minulého hodnoteného obdo-
bia, len sa pomenili čísla. Správy
sa tak podobali ako vajíčko vajíč-
ku. Tak to bolo. Či aj bude, ktovie?

Zhováral sa Peter Ondera

Na aktuálne témy sa rozprávame s autorom knihy ,,Mafiánska poprava?“ Petrom Šloserom

,,Som hrdý na to, že som bol policajt!“
V septembri 2019 vyšla vo vydavateľstve IKAR knižka pod
názvom ,,Mafiánska poprava?“ od autora Petra Šlosera.
Je to príbeh z prostredia slovenskej polície, vyšetrovanie
brutálneho trestného činu odhaľuje pozadie organizova-
ného zločinu a jeho prepájanie sa s politikou aj na najvyš-
ších miestach. Príbehu by sme mohli dať označenie kri-
mithriller. Prvé vydanie sa rýchlo rozpredalo, druhý ná-
klad knižky bol dvakrát taký veľký a tiež sa už dopredáva,
zistili sme. Najavo vyšlo aj to, že meno Peter Šloser je au-
torský pseudonym dlhoročného príslušníka PZ, člena
OZP v SR, ktorý v minulých rokoch zastával viaceré vyso-
ké funkcie aj na úrovni PPZ. Do výsluhového dôchodku
odišiel na jar 2019 s hodnosťou plukovník. Autora Petra
Šlosera redakcia POLÍCIA požiadala o rozhovor. 

Uzávierka
Uzávierka nasledujúceho
vydania je 13. feb ruára
2020

Redakcia



Policajný zbor v roku 2019 po-
tvrdil svoju pozíciu ako jednu
z najsledovanejších štátnych in-
štitúcií na sociálnych sieťach
v Európe. Prostredníctvom mo-
dernej komunikácie zároveň za-
bezpečoval pomoc občanom Slo-
venskej republiky.

Policajný zbor (PZ) v priebehu
minulého roka spustil postupne
samostatné stránky na Faceboo-
ku pre všetkých osem krajských
riaditeľstiev Policajného zboru
(KR PZ) s cieľom poskytovania
väčšieho počtu informácií vý-
znamných pre daný región, nad-
viazania užšieho vzťahu s občan-
mi a poskytovania pomoci. Hlav-
nú stránku „Polícia Slovenskej re-
publiky“, osem krajských stránok,
stránku zameranú na boj proti
hoaxom a účet na Instagrame

k dnešnému dňu sleduje viac ako
550 000 užívateľov. V rámci Slo-
venskej republiky je Policajný
zbor dlhodobo najsledovanejšou
štátnou inštitúciou na sociálnych
sieťach, pričom popredné miesta
obsadzuje aj v rámci Európy
v prepočte na počet obyvateľov.

„Som rád, že aj v roku 2019
sme držali krok s modernými
trendmi a oslovovali milióny
užívateľov sociálnych sietí na
Slovensku, ale aj v zahraničí.
Obzvlášť ma teší, keď naše so-
ciálne siete pomáhajú obča-
nom v núdzi, či už rýchlym zod-
povedaním ich dôležitých otá-
zok, alebo sú získavané priamo
poznatky vedúce k záchrane
ľudských životov, či k vypátra-
niu hľadaných osôb. V moder-
nej komunikácii budeme pokra-

čovať aj v roku 2020, pričom
naďalej budeme podporovať
boj proti hoaxom a dezinformá-
ciám, za ktorý Policajný zbor zí-

skava pravidelné uznania od
zahraničných partnerov,“ pove-
dal prezident Policajného zboru
Milan Lučanský.

V rámci Prezídia Policajného
zboru boli prostredníctvom strán-
ky „Polícia Slovenskej republiky“
získavané informácie ohľadom
trestnej činnosti a hľadaných/ne-
zvestných osôb, ktoré boli odstu-
pované jednotlivým KR PZ. Infor-
mácie spadajúce pod činnosť pre-
zidiálnych útvarov im boli priamo
distribuované (NAKA, Úrad hra-
ničnej a cudzineckej polície atď.).
Z najzávažnejších prípadov mô-
žeme uviesť komunikáciu s obča-
nom Slovenskej republiky v za-
hraničí, ktorý sa cítil byť vykoris-
ťovaný nútenou prácou, čo bolo
následne odstúpené partnerské-
mu orgánu v danej krajine, alebo
komunikáciu s osobami uvažujú-
cimi nad samovraždou.

Na základe komunikácie s ob-
čanmi im bola viackrát zaslaná
pomoc vo forme mobilných hlia-
dok, ktoré taktiež preverovali fa-
lošné a klamlivé informácie, po-
sielané „zo žartu“ na policajný Fa-
cebook. Pri tejto časti je nutné
uvedomiť si, že aj keď policajný

Facebook nie je núdzovou lin-
kou 158, na ktorú je nutné volať
v každom nebezpečenstve, nie
je možné ho zneužívať na po-
sielanie falošných a „vtipných“
správ. Ako sa ukázalo, ich odo-
sielatelia boli vždy vypátraní
a následná návšteva policajtov
u nich doma ich už tak nepote-
šila.

V rámci KR PZ sme v roku
2019 zaznamenali aj takéto
úspechy súvisiace s ich aktivi-
tou na sociálnych sieťach:

- stotožnenie osôb v prípade
zabitého Srba v centre Bratislavy
(status sa dostal za hranice SR,
čo k veci prispelo najviac)

- komunikácia s viacerými po-
škodenými v prípade sexuálneho
zneužívania pracovníkmi mode-
lingovej agentúry

- vypátranie dvoch nezvest-
ných dievčat vo veku 14 a 15 ro-
kov

- vypátranie nezvestnej matky
s dieťaťom a vozidlom

- stotožnenie agresívneho mu-
ža, ktorý rozbil vchodové dvere do
nemocnice

- stotožnenie rôznych osôb
v prípade krádeží v obchodoch

- pravidelné získavanie po-
znatkov k hľadaným a nezvest-
ným osobám

- zverejnené statusy niekedy
vyvíjajú tlak na páchateľov rôznej
trestnej činnosti, ktorí svoje kona-
nie následne napravia (vrátenie
ukradnutého defibrilátora, zozbie-
ranie odpadu vyhodeného z auta
na nelegálnej skládke atď.)

Rok 2019 bol prvým celým
kalendárnym rokom pôsobenia
špecializovanej stránky „Hoa-
xy a podvody – Polícia SR“,
ktorá bola založená koncom ro-
ka 2018. V priebehu minulého ro-
ka Policajný zbor pravidelne upo-
zorňoval na už štandardne šírené
dezinformácie týkajúce sa nele-

gálnej migrácie, údajných únosov
maloletých osôb a zdravotníckych
tém. O problematike migrácie
a zdravotníctva vypovedali dve
samostatné série videí s odbor-
níkmi na dané témy, vrátane
rozhovoru s migrantom žijúcim
na Slovensku. Za veľký prínos
považujeme aj vyvrátenie de-
zinformácie o údajnom maso-
vom vrahovi v Bratislave v sú-
vislosti so zabitou ženou. Vďa-
ka pohotovej reakcii sme za-
bránili vzniku paniky v hlavnom
meste.

V roku 2019 Policajný zbor
spustil svoj účet na Instagrame
ako „policiaslovakia“, na kto-
rom je zameraný na zverejňova-
nie predovšetkým nadčasových
fotografií s cieľom oslovenia
mladšej generácie, ako aj eduka-
tívno-preventívne pôsobenie.
Vďaka výzve zo strany českej
polície v súboji o najvyšší po-
čet sledovateľov sa Policajný
zbor stal štvrtým najsledova-
nejším v Európe vo veľmi krát-
kom čase.

Súčasťou komunikácie na so-
ciálnych sieťach boli aj preventív-
ne kampane. V lete pokračovala
druhým ročníkom kampaň „Neza-
budni na mňa v aute!“ s cieľom
upozorňovania rodičov, aby
v strese nenechali vo vozidle svo-
je deti, čo by mohlo mať tragické
následky. Novými kampaňami sa
stali „Podvodník, mňa neokrad-
neš!“, prostredníctvom ktorej sú
distribuované nálepky pre senio-
rov, aby mali varovanie stále na
očiach (na dverách, pri pevnej lin-
ke), a „Nikdy nevieš, kto sa po-
zerá“ ako forma upozornenia
mladej generácie pred nebezpe-
čenstvom zneužitia súkromných
údajov na sociálnych sieťach.
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Sociálne siete pomáhajú občanom i polícii


