
Viceprezidentka KOZ SR Mo-
nika Uhlerová na mítingu poveda-
la: „Protestami chceme upozorniť
na problémy v sociálnej a mzdo-
vej oblasti, na problémy, ktoré sa
dotýkajú odborov a práva združo-
vať sa v odboroch, a na to, aby si
vláda uvedomila, že je nevyhnut-
né dodržiavať zákony a nesiahať
na sociálne a mzdové štandardy
zamestnancov,“ uviedla. „Dopady
pandémie a záchrana ekonomiky
skončila na pleciach zamestnan-

cov, ktorým bol vyhotovený účet
takmer za miliardu eur! A opäť raz
si utiahnu opasky len oni. Počas
krízy buď stratili prácu, znížil sa
im príjem, alebo boli odkázaní na
sociálne dávky a teraz ešte zapla-
tia aj účet za obnovu ekonomi-
ky,“ uviedla viceprezidentka.

Odborári nesúhlasia so zme-
nou mechanizmu výpočtu mini-
málnej mzdy a jej stanovenou
výš kou pre rok 2021, s oddelením
príplatkov od minimálnej mzdy, so

zmenami stupňov náročnosti prá-
ce či so zmrazením príspevkov na
stravovanie.

„Požadujeme, aby minister
práce, sociálnych vecí a rodiny
Milan Krajniak stiahol tie škanda-

lózne novely, ktoré likvidujú po-
stavenie odborov na Slovensku,

Ale presne to sa stalo aj v re-
zorte ministerstva  vnútra. V au-
gustovom vydaní POLÍCIE sme
priniesli stručnú informáciu
o dvoch ohniskách nákazy, ktoré

spolu - s veľkou pravdepodob-
nosťou - súviseli. Prvý signál pri-
šiel 14. augusta z cudzineckej po-
lície v Dunajskej Strede, kde testy
odhalili osem pozitívnych, a prak-

ticky celé oddelenie muselo ísť do
domácej izolácie. Asi o týždeň ne-
skôr sa spustil poplach na SOŠ
PZ v Bratislave – Devínskej Novej
Vsi, kde pre podozrenie zo zavle-
čenia nákazy bolo potrebné testo-
vať 28 študentov jednej triedy
a 21 pedagogických pracovníkov.
Výsledok: pozitívni boli 14 poslu-
cháči a traja pedagógovia! V ško-
le v tom čase prebiehali závereč-
né skúšky. Ešte skôr, ako boli
známe výsledky testov na koro-
navírus u študentov a pedagógov
určených rezortným hygienikom,
asi 90 ,,už bývalých“ poslucháčov

školy odišlo domov. Na základe
zistených skutočností však muse-
lo prísť k prehodnoteniu vzniknu-
tej situácie. 

Pomohli záchranári
V piatok 21. augusta preto prí-

slušníci HaZZ (záchranári) vyko-
nali 130 odberov na laboratórne
testovanie u všetkých posluchá-
čov ďalších tried, v ktorých pre-
biehala výučba a taktiež pedagó-
gov a zamestnancov. Z nich pri-
budlo ďalších 7 pozitívnych vý-
sledkov, z toho traja boli civilní za-
mestnanci. O tejto nepríjemnej si-
tuácii, ale aj o všetkom, čo s bo-

jom proti koronavírusu v rezorte
ministerstva vnútra súvisí a čo
nás možno ešte čaká, sme disku-
tovali s riaditeľom odboru zdra-
votníctva MV SR plk. MUDr. Gus -
távom Ušiakom a vedúcou hygie-
ničkou MV SR pplk. MUDr. Jarmi-
lou Pertinačovou, PhD. 

V skratke: čo sme sa dozvedeli
o spôsobe rozšírenia nákazy? Na
základe epidemiologického šetre-
nia sa zistilo, že medzi príslušní-
kov cudzineckej polície v Dunaj-
skej Strede sa nákaza dostala
pravdepodobne po kontakte s le-
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Navrhované opatrenia ohrozujú sociálne a mzdové štandardy zamestnancov

Vírus zaútočil aj na rezortné zariadenia už v prázdninovom období

Odborári Konfederácie odborových zväzov SR spustili sériu protestných pochodov v krajských mestách

V čísle:
l Usmernenie hygienika MV SR             s.2,4
l Hrubý lapsus v Akadémii PZ                            s.3
l O Asociácii policajtov vo výslužbe             s.5
l Policajti v Podolínci pomáhali                      s.6
l Nová kniha o kynológii                                           s.7
l Zbraňová amnestia                                                    s.8
l Z Vestníka PPZ                                                             s.8

Po prechodnom zmiernení prvej vlny pandémie spôsobe-
nej koronavírusom sme museli aj na našom malom Slo-
vensku všetci zobrať na vedomie názor odborníkov, že
s veľkou pravdepodobnosťou nás na jeseň čaká druhá
vlna pandémie - podľa niektorých úvah bude ešte silnej-
šia, ako prvá. Ale to, že zaútočí tak skoro, vlastne už cez
letné prázdniny, v dovolenkovom období, to asi predpo-
kladal málokto.

Na prvom pracovnom stretnutí
sa účastníci venovali viacerým
dôležitým témam, prvou bola re-
forma Policajného zboru, hovorili
o jej cieľoch a zameraní príprav
na realizáciu jednotlivých krokov.
Bremeno rozhodovania je na čle-

noch komisie, zriadenej pre tento
účel, účastníci stretnutia sa zhodli
v tom, že komisia musí pripraviť
vecné, konštruktívne návrhy
s cieľom zvýšiť funkčnosť celej
štruktúry PZ. V tejto súvislosti je
potrebné venovať maximálnu po-

zornosť aj zatraktívneniu práce
v PZ, dodržiavaniu princípov ka-
riérneho rastu a výberových ko-
naní v Policajnom zbore, ako aj
celoživotnému vzdelávaniu prí-
slušníkov PZ a výchove talentov.

Ďalším bodom stretnutia bola
téma používania telových kamier,
na ktoré stále panuje viacero ná-
zorov, časť policajtov ich odmieta
z obáv, že kamery budú nadriade-
ní zneužívať na šikanovanie.
Účastníci stretnutia sa zhodli
v názore, že kamery sú veľmi po-

trebné, žiada sa venovať väčšiu
pozornosť osvete pri vysvetľovaní
výhod, ktoré používanie kamier
prináša aj pre ochranu policajta
vo výkone, v tomto duchu je po-
trebné viesť ďalšiu informačnú
kampaň. 

Keďže išlo o prvé stretnutie,
štátny tajomník MV SR Vendelín
Leitner členov vedenia OZP v
krátkosti informoval o doposiaľ
absolvovaných výjazdoch na svo-
je podriadené útvary, ktorými sú
Horská záchranná služba, Prezí-

dium Hasičského a záchranného
zboru, Migračný úrad MV SR,
Sekcia krízového riadenia MV
SR, Letecký útvar MV SR, Infor-
mačné centrum na boj proti ob-
chodovaniu s ľuďmi a prevencia
kriminality MV SR. 

Na záver stretnutia štátny ta-
jomník poďakoval vedeniu OZP
v SR za konštruktívny rozhovor
a objektívne nazeranie na problé-
my. 

-r-

Členovia vedenia OZP v SR rokovali so štátnym tajomníkom MV SR Vendelínom Leitnerom

Konštruktívny dialóg, zhoda vo formulovaní kľúčových zámerov

Poučenia z krízového vývoja...

Dňa 14. septembra 2020 sa štátny tajomník MV SR Vende-
lín Leitner stretol na pracovnom rokovaní so všetkými
členmi vedenia Odborového zväzu polície v SR na čele s
predsedom zväzu Pavlom Paračkom. 

Odborári združení v Konfederácii odborových zväzov Slo-
venskej republiky (KOZ SR) 17. septembra v Košiciach
odštartovali sériu protestných pochodov. Nesúhlasia s
navrhovanými legislatívnymi zámermi vlády, ktoré podľa
nich budú mať negatívny sociálny dopad na zamestnan-
cov. Na proteste v Košiciach to uviedol prezident KOZ SR
Marián Magdoško.

Myšlienka mesiaca: Zostaňte negatívni a buďte pozitívni... /Janek Ledecký, český pesničkár, nar.1962/
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Navrhované opatrenia ohrozujú sociálne a mzdové štandardy zamestnancov
aby stiahol novelu o tripartite a
aby sa začal viesť riadny dialóg,“
dodal Magdoško.

Viceprezidentka KOZ SR Mo-
nika Uhlerová už na viacerých fó-
rach upozornila, že v rebríčku
kvality slovenských pracovných

miest v rámci krajín EÚ odpracuje
slovenský zamestnanec ročne
o 32 dní viac ako nemecký za-
mestnanec. Okrem toho má Slo-

vensko najvyšší podiel zamest-
nancov pracujúcich v noci a dru-
hý najvyšší podiel zamestnancov
pracujúcich cez agentúry dočas-
ného zamestnávania. Viceprezi-
dentka KOZ dodala, že sme na
štvrtom mieste v podiele zamest-
nancov pracujúcich na zmeny.
„Slovenská minimálna mzda je
4. najnižšia minimálna mzda
v parite kúpnej sily, aj v priemer-
ných nákladoch práce. Máme
4. najnižšie priemerné celkové

náklady práce na zamestnanca
v parite kúpnej sily,“ upozorňuje.

V piatok 18. septembra o 15:30
h sa uskutočnil pochod v Prešove.
Následne sa protestné pochody
uskutočnili 22. septembra v Ban-
skej Bystrici, 24. septembra v Žili-

ne, 28. septembra v Trenčíne a
29. septembra v Trnave. Nechý-
bali na nich ani členovia Odboro-
vého zväzu polície v SR, ktorý je
pevnou súčasťou KOZ v SR.

/-on, TASR/

(Pokračovanie zo strany 1)

Protestných pochodov sa zúčastnili členovia mnohých odborových zväzov

Narodený: 9. marca 1967 v
Banskej Bystrici

Vzdelanie:
2011 - 2017
Právnická fakulta, Univerzita
Mateja Bela v Banskej Bystrici
1985 - 1989
Strojnícka fakulta, Vysoká škola
dopravy a spojov v Žiline

Priebeh štátnej služby:
od 1. septembra 2020 - prezi-
dent Policajného zboru povere-
ný výkonom dočasne neobsa-
denej riadiacej funkcie
02/2019 – 08/2020 - generálny
riaditeľ sekcie prevencie korup-
cie a krízového manažmentu a

súčasne riaditeľ kancelárie
Bezpečnostnej rady SR
06/2017 – 01/2019 - riaditeľ od-
boru prevencie korupcie Kance-
lárie predsedu vlády Úradu vlá-
dy SR
01/2013 – 03/2017 - policajný
pridelenec a prvý tajomník,
Zas tupiteľský úrad SR vo Was-
hingtone, DC
10/2010 – 05/2012 - riaditeľ
Úradu boja proti korupcii PPZ
01/2004 – 08/2010 - zástupca
riaditeľa a súčasne vedúci od-
delenia vyšetrovania, Úrad boja
proti korupcii PPZ
10/2000 – 12/2003 - starší vy-
šetrovateľ špecialista, odbor vy-
šetrovania obzvlášť závažnej
trestnej činnosti, Úrad vyšetro-
vania Bratislava
03/1997 – 09/2000 - riaditeľ od-
boru všeobecnej kriminality,
Krajský úrad vyšetrovania,
Banská Bystrica
03/1993 – 08/1997 - vyšetrova-
teľ, Krajský úrad vyšetrovania,
Banská Bystrica
08/1991 – 03/1993 - vyšetrova-
teľ, Okresný úrad vyšetrovania,
Banská Bystrica

Jazykové schopnosti:
anglický jazyk: aktívne
rusky jazyk:  pasívne

Stanovisko vedenia OZP v SR
Odborový zväz polície v Slovenskej republike dôrazne odmieta

zmienky o údajnej politizácii svojej účasti na pochodoch organizova-
ných Konfederáciou odborových zväzov Slovenskej republiky, ktorej
je náš odborový zväz riadnym členom a zakladateľom. Odborový
zväz je apolitickou organizáciou, preto svoju základnú úlohu /nie
však jedinú/, ktorou je chrániť oprávnené záujmy policajtov a za-
mestnancov ministerstva vnútra, vždy plnil, plní a bude plniť bez
spojenia, či spájania s akoukoľvek politickou stranou alebo ich jed-
notlivými predstaviteľmi. V tomto kontexte treba  uviesť, že vedenie
OZP v SR - mimo odborárskych aktivít organizovaných pod značkou
odborového zväzu - nezasahuje do individuálnych, slobodných ko-
naní svojich členov. Odborový zväz vždy presadzoval a bude presa-
dzovať práva a oprávnené záujmy svojich členov - v prvom rade
konštruktívnym dialógom so svojim sociálnym partnerom, ktorým je
minister vnútra. 

Vedenie OZP v SR

Prezident Policajného zboru poverený výkonom
dočasne neobsadenej riadiacej funkcie

plk. JUDr. Ing. PETER KOVAŘÍK

Usmernenie vedúceho hygienika MV SR k dodržiavaniu opatrení 
v súvislosti s ochorením COVID-19 – druhá aktualizácia 

Vzhľadom na vývoj epide-
miologickej situácie upozorňu-
jeme, že na zníženie rizika  šíre-
nia ochorenia COVID-19 na pra-
coviskách MV SR,  je potrebné
dodržiavanie nasledovných hy-
gienických opatrení: 

I. Všeobecné preventívne
opatrenia:

Používať povinne na praco-
visku, vrátane chodieb, výťahov
a iných spoločných priestorov
ochranné rúška, tieto pri viditeľ-
nom znečistení alebo zvlhnutí vy-
meniť.

Umiestniť pri  vstupe do budov
a jedální dávkovače na alkoholo-
vú dezinfekciu rúk a dezinfikovať
si ruky, resp. zabezpečiť iný adek-
vátny spôsob dezinfekcie rúk. 

Upozorniť všetkých zamest-
nancov o povinnosti, že v prípade
vzniku akútneho respiračného
ochorenia (napr. horúčka, kašeľ,
nádcha, sťažené dýchanie), je
zamestnanec povinný zostať
v domácej izolácii.

Nedotýkať sa neumytými ruka-
mi alebo rukami v rukaviciach očí,
úst a nosa.

Meranie telesnej teploty na
pracovisku má odporúčací cha-
rakter a nie je povinné. Z epide-
miologického hľadiska meranie
teploty stráca svoje opodstatne-
nie (naopak môže dávať „falošný
pocit bezpečnosti“), nakoľko na
základe doterajších skúseností v
mnohých prípadoch ochorenie
COVID-19 prebieha bez klinic-
kých príznakov (i bez teploty).   

Vyhýbať sa priamemu fyzické-

mu kontaktu (napr. podaním rúk)
a obmedziť osobný kontakt na
pracovisku využívaním on-line
technológií alebo telefonickej ko-
munikácie; predchádzať zvýše-
nému zhromažďovaniu sa osôb
v spoločných priestoroch (ku-
chynky, chodby, šatne, vrátnica
a pod.). 

Vyhnúť sa nadbytočnej kon-
centrácii osôb vo výťahu, optimál-
ne je zníženie počtu osôb vo vý-
ťahu na ¼ maximálneho povole-
ného počtu osôb; hlavne v nižších
budovách využívať schodisko.

Podľa priestorových možností
na pracovisku dodržiavať prime-
ranú vzdialenosť medzi zamest-
nancami (minimálna vzdialenosť
2 metre medzi zamestnancami,
resp. medzi zamestnancom
a klientom - napr. v klientskych
centrách, okresných úradoch
a pod.).

Vnútorné priestory často a in-
tenzívne vetrať prednostne priro-
dzeným vetraním prostredníc-
tvom otvorených okien. Bližšie
požiadavky na používanie klima-
tizácie sú uvedené v opatrení
Úradu verejného zdravotníctva
Slovenskej republiky SR (ďalej
„ÚVZ SR“) sp. zn.: OLP/6849/
2020 zo dňa 28.08.2020 v časti
A odsek – zabezpečenie kvality
ovzdušia v budovách. 

Stránka:
http://www.uvzsr.sk/docs/info/co-
vid19/opatrenia_prevadzky_a_H
P_01_09.pdf

Zabezpečiť pravidelnú dezin-
fekciu všetkých kontaktných prie-
storov, najmä dotykových plôch

(napr. kľučky, zábradlia, výťahy) a
kontaktných predmetov dezin-
fekčným prostriedkom s virucíd-
nym účinkom.

Vybaviť zariadenia na osobnú
hygienu tekutým mydlom a papie-
rovým utierkami na ruky. Zariade-
nia na osobnú hygienu je potreb-
né dezinfikovať minimálne raz
denne.

Zabezpečiť pre pracovníkov
s profesionálnou expozíciou (poli-
cajtov a hasičov) dostatočné
množstvo OOP – ochranné rúš-
ka, jednorazové rukavice a dezin-
fekčný prostriedok na ruky na bá-
ze alkoholu.

Príslušníci PZ podľa charakte-
ru práce používajú vždy ochranné
rúško, pri práci v interiéri aj v exte-
riéri (policajti na hraničných pre-
chodoch, kontrola dokladov, PMJ
a pod.).

Dodržiavať platné hygienické
predpisy týkajúce sa ubytovacích
zariadení a   zariadení spoločné-
ho stravovania.   

V stravovacej časti naďalej de-
zinfikovať jedálenské stoly a doty-
kové plochy vrátane úchopových
častí stoličiek; príbor pre osobu
zabaliť do papierovej servítky; pri
ručnom umývaní kuchynského
riadu sa odporúča pridať pred
opláchnutím kuchynského riadu
dezinfekčný prostriedok vhodný
na daný účel.

II.  Osobné ochranné pro-
striedky (ďalej len „OOP“)

Ochranné rúška poskytujú ba-
riérovú ochranu a výrazne znižujú

(Pokračovanie na strane 4)
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Presne o tom je dnešný prípad
právnej ochrany, ktorú Odborový
zväz polície v SR /OZP v SR/ po-
skytol členovi základnej organizá-
cie OZP v Akadémii PZ /APZ/ so
sídlom v Bratislave. Občiansky
zamestnanec, ktorý v Akadémii
pracoval ,,podľa tabuľky“ ako
,,údržbár“, neskôr ,,mechanik“,
v skutočnosti spolu s ďalšími sied-
mimi kolegami zabezpečoval
v štvorzmennej prevádzke čin-
nosť kotolne – v jej nepretržitej

obsluhe sa striedali dvojice kuri-
čov, za zmennosť mali 18 - eurový
príplatok. Pracovný pomer podľa
zákonníka práce. Kurič, o ktorom
píšeme, sa v APZ zamestnal v ro-
ku 2013 /r. n. 1963/, neskôr sa
dos tal do viacerých sporov s na-
driadenými, kriticky sa vyjadroval
k ich riadiacim schopnostiam. Ako
sa vraví, typ, ktorý sa nebojí pove-
dať, keď sa mu niečo na pracovis-
ku nepáči a usiluje sa dosiahnuť
nápravu. Že ho za toto úsilie niek-
torí nadriadení nechválili, je tiež
pravda...

Nečakaný šok
Prišiel rok 2016, dňa 19. 5.

2016 kurič prevzal od poštárky
obálku, ktorá obsahovala výpo-
veď z pracovného pomeru v Aka-
démii PZ k 1. máju 2016 s dvoj-
mesačnou výpovednou lehotou.

Zdôvodnenie, podpísané rek-
torkou Akadémie Policajného
zboru Dr. h. c. prof. JUDr. Luciou
Kurilovskou, PhD, hovorí o výpo-
vedi z dôvodu nadbytočnosti
v zmysle § 63 ods. 1 písm. b) zá-
konníka práce /ZP/. Nadbytoč-
nosť mala vzniknúť z dôvodu Or-
ganizačného opatrenia MV SR č.
8/2016 zo dňa 20. 4. 2016 s plat-
nosťou od 1. mája 2016. Zamest-
návateľ kuričovi oznámil, že preň-
ho nemá inú vhodnú prácu, zod-
povedajúcu jeho kvalifikácii
a vzdelaniu. ,,V súlade s ustano-
vením § 74 zákonníka práce bola
výpoveď prerokovaná dňa 10. 3.
2016 so ZO OZP č. 8/58 APZ. Váš
pracovný pomer sa končí uplynu-
tím výpovednej doby...“ 

Hotovo...
V tom čase 53 – ročný kurič R.

H. ostal v šoku. Konštatovať, že
bol nemilo prekvapený, by bolo
asi prislabé. Keďže, ako sme už
spomenuli, nie je typ, ktorý každý
prípis od nadriadeného berie ako
Písmo sväté, s pomocou právnika
sa pozrel na svoju výpoveď bližšie
a zistil, že spomínaná organizač-
ná zmena sa nijako nedotkla
ôsmich kuričov kotolne v Akadé-
mii PZ, teda ani jeho pozíciu orga-
nizačná zmena nepostihla, vyho-
dili len jeho, hoci tabuľkové mies-
to ostalo zachované, ostatných

sedem kuričov muselo vzniknutú
situáciu riešiť nadčasmi!

Inými slovami povedané: dô-
vod výpovede, ktorý rektorka pí-
somne oznámila zamestnancovi,
neexistoval! Ako člen OZP v SR
podal žiadosť o právnu ochranu
a tá mu bola schválená, na súd
putovala žaloba.

Jediná cesta: súd
Motív, prečo sa pani rektorka

rozhodla ,,riešiť“ kuriča kotolne
takto dramaticky výpoveďou z dô-
vodu organizačnej zmeny - pre
nadbytočnosť - je pre nás záhad-
ný. Držme sa preto len popisu
ďalšieho vývoja situácie, ako je
formulovaný v rozsudku Okresné-
ho súdu Bratislava III, ktorý nado-
budol právoplatnosť a vykonateľ-
nosť 10. mája 2019.

Veľmi v skratke: zamestnanec
Akadémie R. H. výpoveď neprijal,

čo písomne oznámil zamestnáva-
teľovi. Odpracoval ešte šesť
zmien, kým mu zamestnávateľ

nezakázal vstup na pracovisko.
Nasledovala jeho dlhodobá prá-
ceneschopnosť, bol teda

v ochrannej dobe. Dňa 11. 2.
2018 oznámil zamestnávateľovi,
že mu bola ukončená prácene-
schopnosť, preto ďalej trvá na

svojom zamestnávaní a žiada,
aby mu bola prideľovaná práca
mechanika. Zamestnávateľ mu
oznámil, že jeho pracovný pomer
je ukončený a vyplatil mu odstup-
né. Kurič nesúhlasil. Nasledovala
žaloba na neplatnosť výpovede

a žiadosť o náhradu mzdy, ktorú si
žalovaný /APZ/ prevzal aj s prílo-
hami 21. 8. 2018. K žalobe sa za-

mestnávateľ nevyjadril a Okresný
súd Bratislava III tak nariadil po-
jednávanie na 20. marca 2019. 

Výpoveď je neplatná!
Akoby toho nebolo dosť, žalo-

vaná strana sa na pojednávaní
nezúčastnila, hoci mala vykázané

prijatie predvolania a z pojedná-
vania sa neospravedlnila. Súd tak
vec prejednal v neprítomnosti ža-
lovaného, vykonal dokazovanie
a zistil skutkový stav. Konštatoval:
,,V zmysle § 61 ods. 1 zákonníka
práce písomnosť označená ako

výpoveď podľa § 63 ods. 1 písm.
b) bola podpísaná rektorkou, teda
osobou oprávnenou v tom čase
konať za žalovaného, a preto súd
dospel k názoru, že z hľadiska for-
málnych náležitostí predmetný
právny úkon spĺňal zákonné pod-
mienky – teda písomnú formu
a doručenie druhému účastníko-
vi.“

Súd ďalej skúmal okolnosti, za
akých došlo v Akadémii k organi-
začným zmenám a konkrétne kto-
rých pracovných pozícií sa zmeny
dotýkajú. Konštatoval: ,,Súd má
za to, že z organizačného opatre-
nia Ministerstva vnútra SR z 20. 4.
2016 č. 8/2016F – z jeho prílohy –
prehľad zmien v tabuľke zloženia
a počtov u žalovaného na kvesto-
ráte, oddelení evidencie majetku
a servisných činností, nevyplýva
zrušenie pracovnej pozície ža-
lobcu mechanik – označenej ka-
talógovým číslom 01.05.23 –

v pracovnej zmluve zo dňa 26. 3.
2013 a dohody o zmene pracov-
nej zmluvy zo dňa 29. 4. 2013.“ 

Súd mal aj ďalšie vážne výhra-
dy k obsahu a forme, akým za-
mestnávateľ dôvodil výpoveď za-
mestnancovi, dospel preto k zá-
veru, ,,že žalovaný dôkazne ne-
preukázal, že uvedeným organi-
začným opatrením sa stal žalob-
ca pre žalovaného nadbytočným,
nepreukázal, že v danom čase
nedisponoval inou vhodnou prá-
cou pre žalobcu a to ani na kratší
pracovný čas v mieste, ktoré bolo
dohodnuté ako miesto výkonu
práce (§ 63 ods. 2 písm. a) ZP)
a taktiež nepreukázal splnenie
podmienky tvrdenej vo výpovedi –
prerokovanie výpovede v zmysle
§ 74 zákonníka práce.“

Súhrn: súd medzitýmnym roz-
sudkom s právoplatnosťou a vy-
konateľnosťou od 10. 5. 2019 roz-
hodol, že výpoveď z pracovné-
ho pomeru je neplatná, pracov-
ný pomer trvá, o výške náhrady
mzdy a trovách konania rozhodne
súd v ďalšom konaní. 

Len nepríjemný lapsus?
Náš prípad tak vstúpil do II. fá-

zy. Zasa veľmi v skratke: po via-
cerých medzikrokoch Okresný
súd Bratislava III dňa 26. augusta
2020 vydal uznesenie, ktorým
stanovil výšku náhrady mzdy
z neplatne skončeného pracov-
ného pomeru nášho člena na
9 242, 70 eura istiny a trovy ko-
nania na 3414, 56 eura. 

V čase písania nášho článku
citované uznesenie ešte nie je
právoplatné /lehota na odvolanie
sa končí 8. 10. 2020/, ale už v tej-
to podobe núka predstavu o su-
me, ktorá z procesu vznikla. Inými
slovami, ide o škodu blížiacu sa
13-tisícom eur, ktorá vznikla Aka-
démii PZ, ergo rozpočtovej kapi-
tole Ministerstva vnútra SR. Treba
povedať aj to, že vznikla z hrubej,
flagrantnej chyby vedenia Akadé-
mie PZ – ak už nechceme hovoriť
o úmyselnom konaní, keď za-
mestnanec dostal výpoveď pre
nadbytočnosť bez zákonného dô-
vodu. V prípade vlajkovej lode
náš ho policajného školstva ide
o lapsus obzvlášť nepríjemný.
Preto je namieste úvaha, kto kon-
krétne z vedenia APZ ponesie
osobnú zodpovednosť za vznik-
nutú škodu takéhoto rozsahu
a kto ju uhradí? Veď neišlo o živel-
nú pohromu, ktoré kryje poistka,
ale o nesprávne, nezákonné roz-
hodnutie konkrétnych funkcioná-
rov APZ! 

Prípad zrejme nekončí...
Čo je ešte smutnejšie: prípad

kuriča z Akadémie PZ vstúpil do
III. fázy v momente, keď neprávo-
platne vyhodený zamestnanec
s právoplatným rozsudkom v ruke
prišiel na vrátnicu nedobrovoľne
opusteného pracoviska a domá-
hal sa pokračovania svojho pra-
covného pomeru. Viaceré nám
známe skutočnosti z tohto obdo-
bia sú zrejme hodné ďalšej pozor-
nosti našej redakcie. 

Peter Ondera

V Akadémii PZ dostal kurič nezákonnú výpoveď, súd vyhral
Kto ponesie osobnú zodpovednosť za nemalú škodu spôsobenú rezortu? Veď nejde o živelnú pohromu...

Skúsenosť učí, že pre kvalitný výkon riadiacej práce je po-
trebná dôkladná znalosť zákonov i interných predpisov
a v praxi aj nutnosť dôsledne ich dodržiavať, inak vznika-
jú problémy... 

Inými slovami, ide o škodu blížiacu sa 13-tisícom eur,
ktorá vznikla Akadémii PZ, ergo rozpočtovej kapitole Mi-
nisterstva vnútra SR. Treba povedať aj to, že vznikla
z hrubej, flagrantnej chyby vedenia Akadémie PZ – ak už
nechceme hovoriť o úmyselnom konaní, keď zamestna-
nec dostal výpoveď pre nadbytočnosť bez zákonného
dôvodu. V prípade vlajkovej lode nášho policajného
školstva ide o lapsus obzvlášť nepríjemný. Preto je na-
mieste úvaha, kto konkrétne z vedenia APZ ponesie
osobnú zodpovednosť za vzniknutú škodu takéhoto
rozsahu a kto ju uhradí? Veď neišlo o živelnú pohromu,
ktoré kryje poistka, ale o nesprávne, nezákonné rozhod-
nutie konkrétnych funkcionárov APZ! 
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gálnymi cudzincami, resp. po
spoločne absolvovanom večierku
začiatkom augusta. Jednému
z príslušníkov cudzineckej polí-
cie, ktorý sa večierku zúčastnil,
poslucháč SOŠ PZ v Devínskej
Novej Vsi, bol vzhľadom na kon-
takt s pozitívne testovanou oso-
bou doporučený na test PT-PCR
na Covid 19. Vzhľadom na jeho
pozitívny výsledok vedúca hygie-
nička MV SR  rozhodla o okamži-
tom testovaní všetkých posluchá-
čov triedy, ktorú navštevoval –
vrátane určených pedagógov. Vý-
sledok už poznáme.

Ďalej sme sa dozvedeli, že
ani v súčasnosti nie je - vzhľa-
dom na obmedzenú kapacitu od-
berových miest a laboratórií - ta-
ké jednoduché zabezpečiť pre
väčšie skupiny osôb rýchle tes-
tovanie. V prípade poslucháčov
SOŠ PZ v Devínskej Novej Vsi
riaditeľ plk. MUDr. Gustáv Ušiak
i vedúca hygienička MV SR MU-
Dr. Jarmila Pertinačová vyslovu-
jú vďaku za ochotu a ústretovosť
prezidentovi HaZZ plk. Ing. Pav -
lovi Mikuláškovi a príslušníkom
HaZZ, ktorí promptne zareago-
vali na ich žiadosť a už v stredu
urobili výtery 49 osobám, v pia-
tok dodali laboratóriu ďalších
130 odobratých výterov od všet-

kých poslucháčov, ktorí v škole
ostali.  

Celoslovenské pátranie...
Problémom boli policajti, ktorí

po absolvovaní záverečných skú-
šok odišli domov ešte skôr, ako
boli známe výsledky testov na CO-
VID-19 u poslucháčov a pedagó-
gov z triedy, ktorú navštevoval
,,pozitívny“ poslucháč. Napriek
okamžitej reakcii vedenia školy a
pracovníkov oddelenia verejného
zdravotníctva nebolo jednoduché
,,na diaľku“ a v dovolenkovom ob-
dobí zabezpečiť, aby sa všetci ab-
solventi vo svojich domovoch
skontaktovali s ošetrujúcimi lekár-
mi, ktorí mali vystaviť posluchá-
čom doklad o PN na domácu izolá-
ciu a zabezpečiť objednanie labo-
ratórneho vyšetrenia (PT-PCR
test, žiadanka, resp. nutnosť vy-
plniť formulár). Bez jednoznačnej
vedomosti a informácií o tom, že
bol doporučený test u príslušníka
v úzkom kontakte s pozitívne tes-
tovanou osobou, dochádzalo k ne-
dorozumeniam u lekárov prvého
kontaktu pri vystavovaní žiadaniek
na laboratórne vyšetrenie. Vedúca
hygienička pplk. MUDr. Jarmila
Pertinačová, PhD nám potvrdila,
že vznikali mnohé nejasnosti, vý-
sledkom ktorých bolo množstvo
telefonátov od poslucháčov zo
všetkých kútov Slovenska a neis-

tota v rodinách týchto policajtov.
Našťastie, k ďalšiemu šíreniu ná-
kazy už nedošlo, ale pre všetkých
to bolo obdobie plné stresu, ktoré-
mu sa pri vzniku podobných situá-
cií v budúcnosti bude potrebné vy-
hnúť. Prax ukázala potrebu zlep-
šenia komunikácie medzi rezort-
nou zdravotníckou sieťou, ošetru-
júcimi lekármi v teréne a regionál-
nymi úradmi verejného zdravot-
níctva, čo je však vzhľadom k ak-
tuálnym personálnym kapacitám
zložitý problém, tvrdia. 

Školy musia byť pod
drobnohľadom

Riaditeľ odboru zdravotníctva
MV SR plk. MUDr. Ušiak v diskusii
zdôraznil: rezortné vzdelávacie
zariadenia /Akadémia PZ a tri
SOŠ PZ/ si z epidemiologického
hľadiska zasluhujú zvýšenú po-
zornosť a ostražitosť, keďže ide
o školy internátneho typu. Poslu-
cháči sú spolu v úzkom kontakte
vlastne nepretržite, preto musia
byť aj pod dohľadom hygienikov
a ochrane pred rizikom nákazy je
potrebné venovať maximálnu po-
zornosť, neslobodno podceniť
akékoľvek podozrenie. Vedenia
škôl dostali v tomto smere detail-
né pokyny, dôraz sa kladie predo-
všetkým na dodržiavanie hygieny
a dezinfekcie. Plk. MUDr. Ušiak
tiež informoval, že mal rokovanie

s vedením Univerzitnej nemocni-
ce - Nemocnice sv. Michala a. s.
o možnosti prednostného testo-
vania príslušníkov PZ z Bratislav-
ského kraja  v rámci kapacitných
možností, a tak sa čo najefektív-
nejšie pokúsiť minimalizovať rizi-
ko šírenia ochorenia na policaj-
ných pracoviskách. 

Dôležitá je informovanosť
Na pretras sa v diskusii dostala

téma informovanosti aj v odbor-
ných kruhoch, spomínané uda-
losti ukázali, že aj medzi lekármi
panujú rozdielne názory pri rieše-
ní konkrétnych situácií na praco-
viskách /ale aj v domácnostiach
našich zamestnancov/, ktoré mô-
žu byť rizikové, či a v akom rozsa-
hu je potrebné, aby zamestnanci
podozriví z nákazy ostali v domá-
cej izolácii a ako dlho, ale aj, aké
protiepidemické opatrenia je po-
trebné urobiť, aby sa zachovala
funkčnosť dôležitých policajných
pracovísk /napr. operačných stre-
dísk PZ a 112/, a zároveň aby sa
zamestnanci nevystavovali zvý-
šenému riziku nákazy. Aj s týmto
cieľom sa uskutočnila porada
s riaditeľmi všetkých KR PZ, ve-
dúca hygienička MV SR vydala aj
usmernenie pre príslušníkov hra-
ničnej a cudzineckej polície, in-
štruktáž absolvovali aj prednosto-
via okresných úradov s osobitným

zreteľom na prevádzku klient-
skych centier. 

Podľa slov našich diskutérov
nejasnosti pretrvávajú napríklad aj
pri otázke, či a v akom rozsahu je
potrebné merať teplotu pracovní-
kom (zamestnancom) a klientom
pri príchode do objektov minister-
stva. Usmernenie hlavného hygie-
nika SR má v tomto prípade iba
odporúčací charakter, pričom te-
plota 37,2 stupňa môže mať rôzne
príčiny a naopak, ak niekto nemá
teplotu, neznamená to automatic-
ky, že nie je pozitívny. Žiaden zo
signálov preto netreba podceňo-
vať, ale ani preceňovať, či dokon-
ca vyvolávať paniku. Podľa slov
plk. MUDr. Ušiaka základom pre-
vencie pre celé nadchádzajúce
obdobie, kedy sa aj v našom re-
zorte môže objaviť nielen koro-
navírus ale i chrípka, bude pre
všetkých zamestnancov povin-
nosť dodržiavať protiepidemic-
ké opatrenia, stanovené v ak-
tualizovanom us mer není vedú-
cej hygieničky MV SR z 9. sep-
tembra 2020. Obsahuje rámec
pravidiel a povinností pre všet-
ky skupiny zamestnancov MV
SR, pričom nezanedbateľnú
mieru zodpovednosti za ďalší
vývoj situácie v boji s COVID –
19 nesie každý sám.

Peter Ondera

Poučenia z krízového vývoja...
(Pokračovanie zo strany 1)

riziko prenosu infekčných kvapô-
čok. Ich použitie je potrebné  ako
u zdravých osôb, tak aj u osôb,
ktoré môžu byť infikované koro-
navírusom SARS-CoV-2. Och -
ranné rúška bránia preniknutiu
drobných kvapôčok, ktoré naka-
zená osoba uvoľňuje pri kašľaní,
kýchaní, hlasnom rozprávaní, ale
aj pri hlbokom výdychu do ovzdu-
šia a zároveň znižujú možnosť ich
následného vdýchnutia zdravými
osobami, ak sú chránené rúškom.

Nepoužívať respirátory FFP2/
FFP3 s výdychovým ventilom,
pretože v prípade infikovanej oso-
by by cez výdychový ventil unika-
lo infekčné agens do prostredia.
Ak osoba podozrivá z nákazy po-
užíva takýto respirátor, treba ho
prekryť ochranným rúškom.

3) Pre ochranu policajtov je
potrebné zabezpečiť - ochranné
rúška, jednorazové rukavice a de-
zinfekčný prostriedok na ruky na
báze alkoholu, z epidemiologic-
kého hľadiska  nie sú potrebné
akékoľvek iné dodatočné OOP
(napr. nepriepustný ochranný
odev, respirátor, ochranný štít a
pod.).

4) Vyšetrovatelia resp. iní
pracovníci vykonávajúci  neod-
kladné úkony so zadržanou oso-
bou (nelegálnym migrantom a
pod.) povinne používajú ochran-
né rúška a jednorazové rukavice,
tieto OOP sú dostatočné pri vyko-
návaní uvedených úkonov a nie je
potrebné čakať na výsledok CO-
VID-19 testu zadržanej (vyšetro-
vanej) osoby ak nemá klinické prí-
znaky ochorenia; ochranné rúško

a jednorazové rukavice je nutné
poskytnúť i zadržanej (vyšetrova-
nej) osobe. 

5) V prípade nutnosti po-
užitia donucovacích prostriedkov
(napr. putá, alebo pri vykonávaní
služobného zákroku pri zaistení
nelegálnych migrantov v ťažšie
dostupných terénoch), je možné
tento úkon vykonať u osoby s prí-
znakmi ochorenia i bez použitia
OOP a klasifikuje sa to  ako bežný
kontakt (viď. bod III.) a nie je nut-
né pre príslušníkov PZ nariaďo-
vať protiepidemické opatrenia. Po
dokončení úkonu je potrebné u
policajtov vykonať dezinfekciu rúk
dezinfekčným prostriedkom na
báze alkoholu a u zaistenej osoby
zabezpečiť prekrytie horných dý-
chacích ciest (nos, ústa) ochran-
ným rúškom.

III. Za osobu v bežnom kon-
takte (nízke riziko expozície) s
pravdepodobným alebo potvr -
deným prípadom ochorenia
COVID-19 sa považuje:

Osoba, ktorá bola bez použi-
tia OOP v uzavretom prostredí s
prípadom COVID-19 menej   ako
15 minút. 

Osoba, ktorá mala bez použi-
tia OOP osobný kontakt s prípa-
dom    COVID-19  do 2 metrov
kratšie  ako 15 minút.  

Osoba, ktorá cestovala s prí-
padom COVID-19 akýmkoľvek
dopravným prostriedkom s vý-
nimkou, že sedela v lietadle vedľa
prípadu COVID-19  vo vzdiale-
nosti do dvoch sedadiel v lietadle
(v akomkoľvek smere);

zdravotnícky pracovník alebo
iná osoba poskytujúca starostli-

vosť prípadu COVID-19, alebo
pracovník laboratória manipulujú-
ci so vzorkami prípadu COVID-19
s odporúčanými osobnými och -
rannými pomôckami.

Osoby, ktoré používajú predpí-
sané OOP sú osoby chránené.

IV.  Postup zamestnávateľa
(nadriadeného) pri podozrení
na ochorenie na pracovisku:

Ak zamestnávateľ (nadriade-
ný) zistí, že jeho zamestnanec je
podozrivý z ochorenia COVID-19,
resp. je pozitívne testovaný na
uvedené ochorenie alebo, že jeho
zamestnanci sa pri výkone práce
dostali do kontaktu s takouto oso-
bou, je povinný túto skutočnosť
nahlásiť príslušnému regionálne-
mu hygienikovi MV SR. 

Zamestnávateľ vypracuje pre
hygienika menný zoznam kontak-
tov s osobou podozrivou z náka-
zy, resp. s osobou s potvrdeným
ochorením. Taktiež zistí, či uvede-
né osoby používali pri kontakte
ochranné rúška.  

Na základe epidemiologického
vyšetrenia príslušný regionálny
hygienik MV SR určí, ktoré osoby
z uvedeného zoznamu boli vysta-
vené vysokému alebo nízkemu
riziku (bežný kontakt) expozície. 

U osôb vo vysokom  riziku ná-
kazy  nariadi príslušný regionálny
hygienik MV SR protiepidemické
opatrenia (dĺžku domácej izolá-
cie, resp. práca z domu, určenie
termínu na vykonanie laboratór-
neho vyšetrenia - najskôr na šies-
ty deň po nechránenom kontakte
alebo len samosledovanie a
pod.).  

Nariadenie protiepidemických

karanténnych opatrení môže re-
gionálny hygienik MV SR vykonať
podľa epidemiologickej situácie:

- zápisnicou o epidemiolo-
gickom vyšetrovaní

- v období závažnej epide-
miologickej situácie z dôvodu rizi-
ka omeškania i telefonicky

Zamestnávateľ i zamestnanci
sú povinní rezortným hygienikom
MV SR poskytnúť všetky rele-
vantné informácie pre výkon epi-
demiologického vyšetrovania na
pracovisku.

Osoby, ktoré určí príslušný re-
gionálny hygienik MV SR ako rizi-
kové kontakty sa telefonicky ale-
bo e-mailom hlásia u svojho všeo-
becného lekára ktorý:

- zabezpečí uvedenej osobe
vystavenie karanténnej PN;

- zabezpečí laboratórne vyšet-
renie kontaktu objednaním pa-
cienta telefonicky cez Call     cen-
trum NCZI (COVID PASS) alebo
priamym objednaním na mobilné
odberové miesto a to najskôr 6.
deň od posledného kontaktu,
v prípade potreby zváži indikáciu
druhého odberu na konci domá-
cej izolácie. 

V. V zmysle opatrenia Úradu
verejného zdravotníctva SR sp.
zn. OPL/5453/2020 zo dňa
03.07.2020, zmeneného opatre-
ním č. OLP/6848/2020 zo dňa
28.8.2020 (zmena sa týka vypus-
tenia niektorých výnimiek pri no-
sení rúšok), povinnosť prekrytia
dýchacích ciest neplatí pre za-
mestnancov vykonávajúcich prá-
cu v spoločnom priestore, ak sú
od seba, alebo od iných osôb
vzdialení minimálne 2 metre, ale-

bo pre zamestnanca, ktorý sa na-
chádza na pracovisku sám. Uve-
dené opatrenia sú na stránke:

http://www.uvzsr.sk/docs/in-
fo/covid19/03_07_final_opatre-
nia_ruska.pdf

http://www.uvzsr.sk/docs/in-
fo/covid19/zmena_opatrenia_rus
ka_01_09.pdf

VI.  Povinnosti týkajúce sa za-
sadnutí a schôdzí štátnych orgá-
nov, orgánov územnej samosprá-
vy a zasadnutí (schôdzí), ktoré sa
uskutočňujú na základe zákona,
sú uvedené v  opatrení   Úradu
verejného  zdravotníctva  Sloven-
skej  republiky  sp. zn.  OLP/
6849/2020  zo dňa 28.08.2020,
ktoré je uverejnené  na stránke
ÚVZ SR:

ttp://www.uvzsr.sk/docs/info/c
ovid19/opatrenia_prevadzky_a_
HP_01_09.pdf

Vydaním tohto usmernenia sa
ruší usmernenie vedúceho hygie-
nika MV SR k aktualizácii opatre-
ní v súvislosti s ochorením CO-
VID-19 č. p. SPOU-OZ1-2020/
001680-011 zo dňa 02.07.2020.

Upozorňujem, že vzhľadom
vývoj epidemiologickej situácie vo
výskyte chorenia COVID-19 a ná-
sledne s tým súvisiace zmeny v
legislatíve je potrebné priebežné
sledovanie aktuálnych  dokumen-
tov, ktoré vydáva hlavný hygienik
SR a sú uverejňované na stránke
www.uvzsr.sk na úradnej tabuli.

pplk. MUDr. Jarmila Pertinačová, PhD. 
vedúci hygienik MV SR

(Pokračovanie zo strany 2)

Usmernenie vedúceho hygienika MV SR k dodržiavaniu opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 – druhá aktualizácia 
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Peniaze, akumulované v osobitnom účte, nemožno použiť na iné účely!

Cieľom APVV je nielen vytvá-
ranie podmienok na združovanie
bývalých policajtov za účelom
možnosti stretávania sa a realizo-
vania aktivít prostredníctvom or-
ganizovania rôznych spoločen-
ských, kultúrnych, športových
a iných akcií, ale aj spolupráca so
služobnými orgánmi a udržiava-
nie spolupatričnosti s útvarmi PZ
a policajtmi v aktívnej službe.

Jednou z prioritných úloh 
APVV je aj ochrana práv a sociál-
nych istôt všetkých poberateľov
dávok z výsluhového zabezpeče-
nia a v tejto súvislosti aj spoluprá-
ca so služobnými orgánmi MV SR
a PZ, s Odborovým zväzom
polície v SR, Slovenskou
sekciou IPA, ale aj s
inými stavovskými
organizáciami v SR,
napr. na základe
dohôd o vzájomnej
spolupráci a tiež aj
formou pridružené-
ho členstva v APVV.
V roku 2019 bola na-
ša iniciatíva v tejto ob-
lasti upevnená aj uzatvo-
rením Memoranda o vzájomnej
spolupráci medzi MV SR a PZ a
APVV, ktoré je publikované vo
vestníku MV SR č. 143/2019. 

O väčšine aktivít, ale aj o naj-
dôležitejších otázkach sú naši
členovia informovaní aj prostred-
níctvom publikácie, ktorú vydáva-
me raz ročne v náklade 6000 vý-
tlačkov, v rozsahu 12 strán.

APVV poskytuje svojim čle-
nom aj právne služby a za tým
účelom úzko spolupracuje s ad-
vokátskymi kanceláriami, ktoré sa
špecializujú na problematiku vý-
sluhového zabezpečenia. Zoz-
nam týchto kancelárií pre jednotli-
vé regióny (Bratislava a západo-
slovenský región, stredosloven-
ský región, východné Slovensko)
je zverejnený aj na našej web-
stránke (www.asociaciapolicaj-
tov.sk). Okrem toho aktívne vstu-
pujeme aj do konaní Sociálnej po-
isťovne pri rozhodovaní o dáv-
kach sociálneho poistenia pre po-
berateľov výsluhových dôchod-
kov. V tejto oblasti sme postupne
dosiahli aj pozitívne výsledky - a
to aj napriek tomu, že poberatelia
výsluhových dôchodkov sa musia
svojich práv domáhať nekonečne
trvajúcimi súdnymi spormi, nakoľ-
ko Sociálna poisťovňa v mnohých
prípadoch tvrdošijne trvá a obha-
juje svoje postupy a často nereš-
pektuje aplikačnú prax súdov.
Bežnou praxou bolo napr. zamie-
tanie žiadosti z dôvodu nekompe-
tentnosti, kde Sociálna poisťovňa
tvrdila, že o veci musia rozhodnúť
útvary sociálneho zabezpečenia
a naopak. V tejto veci musel na-
koniec rozhodnúť až Najvyšší súd
SR, ktorý vydal stanovisko k zjed-

noteniu rozhodovacej činnosti sú-
dov k pôsobnosti orgánov na ad-
ministratívne konanie. Napr. bý-
valému policajtovi bol v roku 2008
priznaný „klasický“ starobný dô-
chodok. V roku 2013 si požiadal
o jeho prepočítanie z dôvodu vý-
konu služby v I. kategórii funkcií.
Po viacerých opakovaných „naťa-
hovačkách“ so Sociálnou poisťov-
ňou mu bol tento dôchodok So-
ciálnou poisťovňou v roku 2016
nakoniec odňatý. Od roku 2016
až do mája tohto roku prebiehali
súdne spory a nakoniec až na zá-
klade kasačnej sťažnosti (v zastú-
pení advokátskou kanceláriou

špecializujúcou sa na výslu-
hové zabezpečenie pre

východoslovenský re-
gión) Najvyšší súd
SR zmenil rozhod-
nutie krajského sú-
du a zrušil rozhod-
nutie Sociálnej po-
isťovne o odňatí
starobného dô-

chodku. Trvalo to
takmer 7 rokov, kým

sa domohol svojho prá-
va, ktoré mu Sociálna poisťovňa
z dôvodu nekompetentnosti a
v rozpore so zákonom odňala.
Vzhľadom na stovky žalôb pobe-
rateľov výsluhových dôchodkov
voči konaniam Sociálnej poisťov-
ne riešime veci aj systémovo na-
pr. podaním podnetu verejnej
ochrankyni práv (napr. k pod-
mienke trvania služobného pome-
ru k 31. 12. 1999, zvyškovým do-
bám služobného pomeru nezapo-
čítaným do doby poisteniam, pod-
mienke trvania nepretržitého za-
mestnania k 31. 12. 2003 atď.)
a vo veci valorizácie dôchodkov
v roku 2020 aj Dozornej rade So-
ciálnej poisťovne.

Už od roku 2012, kedy neboli
výsluhové dôchodky valorizova-
né, zabezpečujeme prostredníc-
tvom advokátskej kancelárie spo-
lu 3 súdne spory. Základ tzv. ne-
valorizačných sporov bol založe-
ný na zmene zákona č. 328/2002
Z. z., ktorá vyvolala nepriznanie
valorizačného zvýšenia výsluho-
vých dôchodkov v tomto roku. Tie-
to spory žiaľ nie sú právoplatne
ukončené ani dodnes. Na základe
niektorých rozhodnutí súdov je
zrejmé, že na Slovensku v tejto
veci nemáme nádej na úspech
napr. aj preto, že súdy odmietajú
prerušiť konanie a požiadať Súd-
ny dvor Európskych spoločen-
stiev o rozhodnutie o predbežnej
otázke podľa medzinárodnej
zmluvy, t. j. či nevalorizačnou
úpravou v roku 2012 nedošlo k di-
skriminácii poberateľov výsluho-
vých dôchodkov. Budeme v tejto
kauze pokračovať až do vyčerpa-
nia všetkých prostriedkov v SR
a v prípade, ak nedôjde k získaniu

pozitívneho rozhodnutia, požia-
dame o prejednanie súdnych vecí
aj Európsky súd pre ľudské práva.
Chceme tým okrem iného vyslať
jasný signál, že výsluhoví dô-
chodcovia majú silnú a dobre or-
ganizovanú stavovskú organizá-
ciu, ktorá bude vždy schopná
chrániť práva a sociálne istoty
nielen svojich členov, ale aj ostat-
ných poberateľov dávok z výslu-
hového zabezpečenia MV SR.

Keďže cieľom APVV je aj
ochrana práv a sociálnych istôt
našich členov, aktivity našich or-
gánov sú zamerané najmä do ob-
lastí, ktoré sa akýmkoľvek spôso-
bom dotýkajú postavenia, práv
a rôznych „benefitov“ policajtov
po skončení služobného pomeru.
Za tým účelom nielen pozorne
sledujeme pripravované návrhy
všeobecne záväzných a interných
predpisov, resp. návrhy na ich
zmeny či doplnenia, ale v stano-
vených lehotách k nim aj zasiela-
me stanoviská, návrhy a pripo-
mienky, a to aj formou zásadných
hromadných pripomienok verej-
nosti. Ministrovi vnútra SR sme
napr. zaslali návrh na vytvorenie
podmienok na vybudovanie zaria-
denia MV SR so starostlivosťou
o osamelých výsluhových dô-
chodcov za úhradu, ktorí dovŕšili
dôchodkový vek a starostlivosť
v takomto zariadení potrebujú
z iných vážnych dôvodov, kde
máme aj podporu OZP v SR. Pre
príslušné útvary MV SR a PZ SR
máme v súčasnosti pripravené
návrhy na zmeny či doplnenie in-
terných predpisov. Napr. návrh in-
terného predpisu na spresnenie
postupu služobného úradu pri za-
bezpečovaní pohrebu po zomre-
lom policajtovi po skončení slu-
žobného pomeru a návrh na no-
velizáciu NMV SR č. 127/2014
o oceneniach. Prezident PZ
v ostatných dvoch rokoch síce
udelil navrhovaným poberateľom
výsluhových dôchodkov po do-
vŕšení veku 70 rokov Plaketu za
zásluhy o rozvoj Policajného zbo-
ru, ale budeme navrhovať, aby
možnosť udeľovania ocenení bo-
la upravená aj priamo v tomto na-
riadení. Dobrú spoluprácu máme
napr. so  SPaSČ MV SR a to nie-
len v oblasti dôchodkových dá-
vok, ale aj zdravotnej, kúpeľnej
starostlivosti a prideľovania po-
ukazov na rekreáciu, kde napr. na
našej webstránke sú zverejňova-
né ponuky rekreačných poukazov
a tieto sú aj pravidelne aktualizo-
vané.

Okrem týchto iniciatív sme
v tomto roku kancelárii ministra
vnútra SR a osobitne aj Úradu
vlády SR zaslali podklady k prí-
prave Programového vyhlásenia
vlády SR na obdobie rokov 2020
až 2024, kde však náš návrh, aby
sa sociálne zabezpečenie garan-
tovalo aj po skončení služobného
pomeru, nebol zapracovaný.
Okrem toho sme zaslali aj osobný
list ministrovi vnútra SR k analýze
MF SR - Revízia výdavkov na MV
SR so žiadosťou, aby sa zaručil

za to, že finančné prostriedky
z osobitného účtu ministerstva
budú použité iba na účely, na kto-
ré policajti odvádzajú poistné od-
vody a o týchto skutočnostiach
sme informovali aj predsedníctvo
OZP v SR.

Z analýzy Programového vy-
hlásenia vlády SR a z Plánu jej le-
gislatívnych úloh je zrejmé, že
vláda sa zaviazala garantovať
rozsah, kvalitu, efektívnosť a do-
stupnosť poskytovanej zdravotnej
starostlivosti a špecifickej zdra-
votnej starostlivosti a zachovať
stabilizáciu existujúceho osobit-
ného systému sociálneho zabez-
pečenia policajtov s cieľom posil-
niť spoločenskú prestíž, ako aj
zvyšovať atraktivitu tohto povola-
nia, ale na druhej strane je zrej-
mé, že budú aj v týchto oblastiach
vykonané zmeny. Napr.: 

l ústavným zákonom o dô-
chodkovom systéme (2020),

l zákonom č. 461/2003 Z. z.
o sociálnom poistení, 

– zvýšenie dlhodobej udržateľ-
nosti dôchodkového systému
vzhľadom na demografický vývoj
a posilnenie spravodlivosti a
transparentnosti systému,

– reformou všetkých pilierov
dôchodkového systému sa zlepší
finančná udržateľnosť dôchodko-
vého systému a zvýši dôchodky
pre občanov.

l v 13. dôchodku,
l v doplatkoch za lieky,
l bezplatnom cestovaní auto-

busmi v prímestskej oblasti,
l zákona č. 73/1998 Z. z. o

štátnej službe príslušníkov Poli-
cajného zboru,

l zákona č. 595/2003 Z. z. o
dani z príjmov – kde je aj zdane-
nie výsluhových dôchodkov býva-
lým príslušníkom komunistickej
Štátnej bezpečnosti,

l zákona č. 532/2010 Z. z.
o RTVS (koncesionárske poplat-
ky).

K niektorým opatreniam sme
už zasielali aj naše pripomienky.
Konkrétne k návrhu novely záko-
na k zrušeniu doplatkov za lieky a
aj k 13. dôchodku, kde sa s naj-
väčšou pravdepodobnosťou po-
darí odsúhlasiť aj to, aby na 13.
dôchodok mali nárok aj:

– poberatelia výsluhového prí-
spevku, vdovského výsluhového
dôchodku, vdoveckého výsluho-
vého dôchodku alebo sirotského
výsluhového dôchodku po pobe-
rateľovi výsluhového príspevku,
ktorý sa podľa zákona č.
328/2002 Z. z. považuje za výslu-
hový dôchodok a 

– poberatelia vdovského výslu-
hového dôchodku, vdoveckého
výsluhového dôchodku alebo si-
rotského výsluhového dôchodku.

Veľmi negatívne vnímame pri-
jatie úlohy vlády SR k zdaneniu
výsluhových dôchodkov bývalým
príslušníkom ŠtB. Aj keď vláda
SR si „zaradila“ túto úlohu do plá-
nu legislatívnych úloh v III.
štvrťroku 2021 (v súvislosti s no-
velu zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov), koaličná poslan-

kyňa v médiách informovala, že
skupina koaličných poslancov
predloží takýto návrh do NR SR
tak, aby bol schválený najneskôr
koncom roka. V tejto súvislosti
chceme upozorniť na to, že oso-
bitný systém sociálneho zabezpe-
čenia, ktorý je oddelený od I. pilie-
ra povinného dôchodkového pois-
tenia, je tiež tzv. priebežným
systémom. To znamená, že príj -
mom osobitného účtu sú pro-
striedky vybraté z poistných odvo-
dov policajtov na výsluhové za-
bezpečenie a tieto sa priebežne
prerozdeľujú aj na výsluhové dô-
chodky, t. j. policajti v aktívnej
službe odvádzajú odvody a z tých
sa okamžite vyplácajú výsluhové
dôchodky. Tieto dávky teda nie sú
vyplácané zo štátneho rozpočtu,
ale na ich vyplácanie sa mesačne
„skladajú“ príslušníci, ktorí sú v
súčasnosti v aktívnej službe.
Vzhľadom na uvedené je neak-
ceptovateľné a neprijateľné,
aby štát časť týchto poistných
odvodov zdanil a sanovaním zí-
skané finančné zdroje použil na
iné účely ako na vyplácanie vý-
sluhových dôchodkov. Okrem
toho by takýto spôsob použitia po-
istných odvodov, bez ohľadu na
to, na aké iné účely budú použi-
té, porušoval zásady právnej isto-
ty a predvídateľnosti práva, naru-
šoval stabilitu osobitného účtu,
vyvolal v slúžiacich príslušníkoch
nespokojnosť a neistotu z možné-
ho ohrozenia vyplácania dávok
výsluhového zabezpečenia v bu-
dúcnosti a po skončení ich slu-
žobného pomeru a vyvolal by aj
negatívne odozvy nielen všetkých
poberateľov dávok z výsluhového
zabezpečenia, ale aj slúžiacich
príslušníkov.

Ďalej chceme poukázať na to,
že do zoznamu osôb na zdanenie
výsluhových dôchodkov sú zara-
dení aj tí bývalí príslušníci ŠtB,
ktorí boli po revolúcii v roku 1989
preverovaní občianskymi komi-
siami so záverom, že sú spôsobilí
na ďalší výkon služby. Zastávame
stanovisko, že štát nemôže, a to
ani po 30. rokoch, ignorovať
a spochybňovať vyjadrenia ob-
čianskych komisií, ktoré na tento
účel sám zriadil zákonom, nakoľ-
ko týmto osobám neboli potvrde-
né konania, na ktoré poukazuje
návrh zákona, ale ani iná trestná,
resp. protispoločenská činnosť.
Naopak, tieto osoby zložili novú
prísahu a naďalej plnili úlohy na
úseku svojho služobného zarade-
nia. Takéto konanie štátu by bolo
nielen nelogické, nesystémové,
ale aj nezákonné a až protiústav-
né a preto nie je možné, aby boli
tieto osoby „zaradené“ do zozna-
mu osôb a nie sú preto ani zákon-
né dôvody, aby v rámci novelizá-
cie zákona im boli nivelizované
(zdanené) dôchodky o akékoľvek
percento.

JUDr. Hristo Gluškov, 
prezident Asociácie policajtov

vo výslužbe

/zvýraznenia redakcia/

Asociácia policajtov vo výslužbe ,,stráži" najmä sociálne istoty príslušníkov PZ

Asociácia policajtov vo výslužbe (ďalej len „APVV“) je
stavovská organizácia s profesijným vzťahom k PZ.
Vznikli sme už v roku 2006, máme celoslovenskú pôsob-
nosť a v súčasnosti je v 46 miestnych organizáciách viac
ako 5600 členov.



Dopravná polícia dohliada na
bezpečnosť a plynulosť cestnej
premávky a prijíma opatrenia,
ktorých cieľom je znížiť dopravnú
nehodovosť a následky. Polícia

od začiatku roka doposiaľ eviduje
8424 dopravných nehôd (za rov-
naké obdobie v roku 2020 ich bo-

lo 9607), pri ktorých bolo 615
osôb ťažko zranených (740 osôb
v roku 2020) a 177 prišlo o život
(157 v 2020). „Aj keď sa situácia
štatisticky zlepšuje, za každým čí-

slom treba vidieť ľudský príbeh.
To, či každý vodič dorazí do cieľa
svojej cesty, závisí aj od zodpo-

vedného prístupu. Tak ako si cy-
klista dá prilbu, vodič sa má pripú-
tať,“ povedal minister vnútra Ro-
man Mikulec.

Najčastejšou príčinou cest-
ných kolízií je roztržitosť vodičov.
Mnohí z nich sa dostatočne neve-
nujú vedeniu vozidla a nesledujú
cestnú premávku. Ak už ku kolízii,
či zrážke dôjde, použitie bezpeč-
nostných pásov môže výrazne
zvýšiť šance na prežitie. Ak je vo-
dič, alebo spolujazdec pripútaný,
riziko smrteľnej nehody sa znižuje
až o 45%. Rovnako to platí aj pre
spolujazdcov na zadných sedad-
lách. 

Polícia preto dlhodobo venuje
pozornosť dodržiavaniu povin-
nosti pripútať sa. Dopravní poli-
cajti na parkovisku pri cintoríne
Vrakuňa poskytli vodičom mož-
nosť vyskúšať si účinok bezpeč-
nostného pásu na SIMULÁTORE
NÁRAZU pri náraze v rýchlosti
30km/hod. „Dnes sú bezpečnost-
né pásy používanejšie ako v mi-
nulosti. Vďačíme za to súčasným
vozidlám so signalizáciou nepri-
pútania sa. I napriek tomu sa náj-
du skeptici, ktorí bezpečnostné
pásy považujú za zbytočné a sna-
žia sa túto povinnosť obísť. Práve
na tých sme sa chceli zamerať,“
povedal Tomáš Vrábel z Odboru
dopravnej polície Prezídia Poli-
cajného zboru. 

Trojbodový bezpečnostný pás
nás sprevádza už 60 rokov a za-
chránil už veľa životov. Tí, ktorí sa

spoliehajú na airbag v aute, by
mali vedieť, že je skonštruovaný
tak, aby chránil pripútaného člo-
veka. Jeho aktivácia bez bezpeč-

nostného pásu zvyšuje riziko
usmrtenia. 

Silvia Keratová, TO MV SR
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Odpojenie od priemernej mzdy
Minimálna penzia má podľa

centrálnej banky jej poberateľovi
zabezpečiť dôchodkový príjem na
takej úrovni, aby nebol odkázaný
na pomoc v hmotnej núdzi. 

„Zmrazenie výšky minimálne-
ho dôchodku bez zadefinovania
vzťahu minimálneho dôchodku a
životného minima tento princíp
nenapĺňa,“ tvrdí NBS. Upozorňuje
na to, že v programovom vyhláse-
ní sa súčasná vláda zaviazala
zvážiť spravodlivú valorizáciu mi-
nimálnych dôchodkov.

Minimálne dôchodky sa pre
216-tisíc ich poberateľov od za-
čiatku budúceho roka nebudú
zvyšovať, zostanú v rovnakej vý-
ške ako v súčasnosti. Základná
suma minimálnej penzie sa odpojí
od priemernej mzdy na Slovens-
ku.

Obnoví sa aj zohľadňovanie

len tzv. kvalifikovaných rokov dô-
chodkového poistenia pri posúde-
ní nároku na minimálnu penziu.
Žiadateľovi o dôchodok sa tak z

hľadiska nároku na minimálny dô-
chodok opäť vezmú do úvahy len
tie roky poistenia, pri ktorých v
hrubom zarábal mesačne najme-
nej 24,1 % z priemernej mzdy.
Sociálna poisťovňa má ušetriť

Napríklad za rok 2019 by išlo o
hrubý mesačný zárobok najmenej
263 eur. Vyplýva to z návrhu no-
vely zákona o sociálnom poistení,
ktorý vypracovalo ministerstvo
práce a sociálnych vecí. Rezort
práce pod vedením Milana Kraj-
niaka (Sme rodina) tak opravuje
nastavenie minimálnych dôchod-
kov, ktoré koncom minulého roka

v parlamente presadili poslanci
NR SR za SNS.

Schválením navrhovanej no-
vely zákona má Sociálna poisťov-
ňa v budúcom roku ušetriť 59 mi-
liónov eur, v roku 2022 zhruba 76
miliónov eur a v roku 2023 približ-
ne 103 miliónov eur.

Ministerstvo práce upozorňuje

na to, že naviazaním minimálne-
ho dôchodku na priemernú mzdu
na Slovensku sa suma minimál-

neho dôchodku skokovo zvýšila
na úroveň, ktorú by prirodzeným
rastom sumy životného minima
dosiahla až počas niekoľkých ro-
kov.

„Je preto dôvodné, aby sa v
súlade s pôvodným účelom mini-
málneho dôchodku k opätovnému
zvyšovaniu sumy minimálneho

dôchodku pristúpilo až po tom,
keď suma predstavujúca 136 %
sumy životného minima pre jednu

plnoletú fyzickú osobu prekročí
sumu 334 eur a 30 eurocentov,“
upozorňuje rezort.

Minimálny dôchodok...
… pri získaní 30 tzv. kvalifiko-

vaných rokov dôchodkového po-
istenia bude od začiatku budúce-
ho roka naďalej 334,30 eura. Pri
40 kvalifikovaných rokoch penzij-
ného poistenia minimálny dôcho-
dok dosahuje 378,50 eura a pri 45
rokoch poistenia 410 eur.

Od začiatku tohto roka sú mini-
málne dôchodky vyššie a dostup-
nejšie oveľa väčšiemu počtu pen-
zistov. Minimálne penzie sa totiž
namiesto životného minima na-
viazali na priemernú mzdu na Slo-
vensku. Základná minimálna pen-
zia po získaní 30 rokov dôchodko-
vého poistenia od začiatku januá-
ra dosahuje 33 % z priemernej
mzdy na Slovensku spred dvoch
rokov.

V tomto roku tak minimálny dô-
chodok pri 30 rokoch poistenia
predstavuje 334,30 eura, čo je
oproti vlaňajšku nárast o 55,40
eura a od začiatku budúceho roka
by bez zmeny legislatívy vzrástol
na 360,40 eura, čím by stúpol o
ďalších 26,10 eura.

/SITA, 15. 8. 2020/

Ak sa zmrazia minimálne dôchodky, penzisti sa môžu ocitnúť v hmotnej núdzi
Zmrazenie súm minimálnych dôchodkov nezaručuje sta-
bilnú kúpnu silu minimálneho dôchodku v čase a postup-
ne môže viesť k opätovnej odkázanosti poberateľov mini-
málneho dôchodku na pomoc v hmotnej núdzi. Počas pri-
pomienkového konania k návrhu novely zákona o sociál-
nom poistení na to ministerstvo práce a sociálnych
vecí upozornila Národná banka Slovenska (NBS).

Minimálne dôchodky sa pre 216-tisíc ich poberateľov od začiatku budúceho roka nebudú zvyšovať

Nápadité podujatie dopravákov v Bratislave
Bezpečnostný pás vám môže zachrániť život

Policajti z OO PZ v Podolínci
sa rozhodli pomôcť sociálne od-
kázaným obyvateľom v ich re-
gióne a zorganizovali zbierku
šatstva, ktorá sa medzi prísluš-
níkmi PZ stretla s veľkou odo-
zvou. Dňa 28. augusta 2020
v Lomničke odovzdali nazbiera-
né a vytriedené šatstvo komu-
nitnému centru, ktoré vedie
sestra Jakoba. Na odovzdávaní
sa zúčastnili organizátori akcie
npor. Rudolf Smrek a  npor. Mi-

roslav Krupanský, starší refe-
renti pre prácu v komunite OO
PZ Podolínec, spolu s pracov-
níkmi komunitného centra.
Zbierku podporil aj pplk. Jozef
Vasilík, zástupca riaditeľa OPP
OR PZ v Starej Ľubovni. ,,Sme
radi, že ako policajti sme mohli
aspoň takto pomôcť tým, čo na-
šu pomoc potrebujú najviac,“
napísal nám do redakcie Rudolf
Smrek z OO PZ v Podolínci.

-r-

Záslužná akcia pre sociálne odkázaných 
Na OO PZ v Podolínci zorganizovali zbierku šatstva

Dňa 18. septembra sa v Bratislave konala dopravno-pre-
ventívna akcia, zameraná na používanie bezpečnostných
pásov. Priestupcov nečakala pokuta, ale museli podstú-
piť jazdu na simulátore nárazu. 
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Tvrdosťou simulovaného nárazu už pri 30 km rýchlosti bol 
prekvapený aj minister vnútra



Pochodom cez centrum mesta
spoločne s inými odborovými
zväzmi vyjadrili nesúhlas s na-
vrhovanými legislatívnymi zámer-
mi vlády SR. Odbory sa obávajú
znižovania mzdových a sociál-
nych štandardov pracujúcich.
Uvedenému pochodu predchá-
dzal pochod v Košiciach
17.9.2020.

Ako prvá z tribúny hovorila vi-
ceprezidentka KOZ Monika Uhle-
rová, ktorá skonštatovala, že slo-
venská minimálna mzda je štvrtá

najnižšia v parite kúpnej sily a aj
v priemerných nákladoch práce
máme štvrté najnižšie celkové ná-
klady práce na zamestnanca
v parite kúpnej sily.

Odborári protestovali aj proti
zmene mechanizmu výpočtu mi-
nimálnej mzdy a zníženiu mini-
málnej mzdy v roku 2021 so záko-
nom  garantovaných 656 EUR na
623 EUR, čo má určite aj vplyv na
výšku valorizácie platov. Namie-
tali tiež znižovanie príplatkov za
prácu v noci a cez víkend, ako aj

13. dôchodkov. Zo štatistík je zná-
me, že na Slovensku zamestnan-
ci odrobia najvyšší počet nočných
služieb v rámci EÚ.

Nesúhlasíme tiež s plánova-
ným zrušením stropu odchodu do
dôchodku, či výhod 13. a 14. pla-
tu, zmenu zákona o tripartite a zá-

konníka práce v otázke zavede-
nia 20-percentnej hranice repre-
zentatívnosti odborov.

Na tribúne ako ďalší vystúpil
predseda OZ KOVO Emil Machy-

na, ako aj predseda Odborového
zväzu pracovníkov školstva a ve-
dy na Slovensku Pavel Ondek. 

Na záver protestného pochodu

sa zamestnancom prihovoril pre-
zident KOZ Marián Magdoško,
ktorý bol dlhoročným podpredse-
dom a neskôr predsedom OZP
v SR.

Veríme, že ďalšie pripravova-
né protestné pochody budú vý-
zvou na zamyslenie pre vládu SR
a táto bude pokračovať v sociál-
nom dialógu aj s odborármi, nie
len so zamestnávateľmi.

Za Krajskú radu OZP v SR
Prešov

Jozef Baškovský 
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Nemecké úrady odhalili 29
účastníkov pravicových četova-
cích skupín z radov polície. Všet-
ci boli prepustení zo služby. In-

formoval o tom minister vnútra
Severného Porýnia – Vestfálska. 

Veľká väčšina z týchto policaj-
tov patrila pod prezídium v Esse-
ne, v minulosti väčšinou slúžili
v meste Mülheim an der Ruhr.
Účastníci četovania si vymenili
126 obrazových súborov, medzi
nimi aj fotografie nacistického
vodcu Adolfa Hitlera, hákové krí-
že alebo fiktívny obrázok utečen-
ca v plynovej komore.

Minister vnútra predpokladá,
že účastníkov takýchto diskusií

z radov polície bude napokon
viac, zatiaľ zanalyzovali údaje

len z jedného mobilného telefó-
nu. Prenikanie neonacistickej
ideológie do policajných radov

nemeckí predstavitelia dosiaľ
skôr bagatelizovali. 

/podľa www.idnes.cz, 16. 9.
2020 – on - /

Desiatky nemeckých policajtov četovali
o Hitlerovi, dostali výpoveď

Policajní odborári z Prešovského kraja sa tiež zapojili do protestov KOZ SR
Dňa 18. septembra 2020 popoludní sa členovia Krajskej
rady Odborového zväzu polície v Slovenskej republike
/OZP v SR/ v Prešove spoločne s ostatnými členmi OZP
v SR zúčastnili protestného pochodu za práva všetkých
zamestnancov a to pod záštitou Konfederácie odboro-
vých zväzov /KOZ/. 

Pri európskom porovnaní sú na tom slovenskí zamestnanci biedne

Znovunadobudnutú slobodu
si nevážil muž, ktorý sa po pre-
pustení z väzni-
ce v Řýmařove
/o 8. hodine rá-
no/ vlámal v ob-
ci Holice na Pardubicku do pre-
dajne potravín. Policajti ho
o jednej hodine v noci chytili
priamo pri čine.

Muž sa na vlámanie pripravil.
Do predajne prišiel s karbobrús-

kou, ktorú pretým ukradol zo za-
parkovaného auta. Majiteľ vo-

zidla medzi-
tým krádež
brúsky stačil
nahlásiť polí-

cii. Muž bol v trestnoprávnom
konaní bleskovo vyriešený, sud-
ca ho bez váhania poslal do väz-
by. Páchateľ strávil na slobode
len 17 hodín...

/ww.idnes.cz, 28. 8. 2020/

TO JE FÓR!
V nákupnom stredisku 
Ona: ,,Miláčik, tieto topánky

by som strašne chcela, ale za-
budla som si doma peňažen-
ku...“

On: Koľko stoja?
Ona: ,,140 eur.“
On: Vytiahne peňaženku,

ženina tvár sa rozžiari.
On: Tu máš sedemdesiat

centov na autobus domov, ja
ťa počkám v krčme tu na ro-
hu...

Uzávierka
Uzávierka nasledujúceho

čísla bude 14. októbra 2020
Redakcia

V najbližších týždňoch bude
odborná policajná literatúra obo-
hatená o monografiu Systém poli-
cajnej kynológie. Jej zostavovate-
ľom a vedúcim autorského kolektí-
vu je plk. v. v. RNDr. Vladimír Ďuri-
šin, zakladajúci a dlhoročný riadi-
teľ odboru kynológie a hipológie
PPZ, publicista, vysokoškolský
pedagóg, bývalý športový kynológ
a medzinárodný rozhodca.

Kniha je syntézou Ďurišinovho
celoživotného úsilia o systémové
pojatie problematiky, ktorá dlhodo-
bo oscilovala na pokraji záujmu
nemalej časti zainteresovaných
subjektov a dlhé obdobie bojovala
o  adekvátne zaradenie v systéme
policajných činností a policajných
služieb. Lajtmotívom a výsledkom
autorovej sústredenej snahy bolo
zriadenie policajnej kynológie ako
samostatnej bezpečnostnej služ-
by pevne etablovanej v organizač-
nej štruktúre Policajného zboru.
Ojedinelému pilotnému projektu,

ktorý v rokoch 1998 a 1999 efek-
tívne pôsobil v línii trojstupňového
riadenia Policajného zboru, pred-
chádzala realizácia celého radu
koncepčných a systémových roz-
vojových  opatrení. 

Moderný koncept policajnej ky-
nológie je v súčasnosti založený
na atribútoch, ktoré podmienili dy-
namický rozvoj problematiky. Slo-
venská policajná kynológia vychá-
dza z jedinečnej kodifikácie, z ori-
ginálnej kynologickej terminológie
(klasická kynológia a špeciálna ky-
nológia), zo svojbytnej inštitucio-
nalizácie výcvikových a chovateľ-
ských kynologických subjektov
(Canispol-Slovakia, Chovateľská
stanica Polícia - Slovakia), z ojedi-
nelej organizačnej štruktúry, zo sa-
mostatnej kynologickej metodoló-
gie  a iných koncepčných zdrojov v
takom diferencovanom rozsahu
špecializovaných činností, akým
nedisponujú žiadne bezpečnostné
zbory v zahraničí.

Ďurišinov systém prichádza
práve v období reformných snáh
predstaviteľov nášho rezortu o vy-
budovanie modernej efektívnej a
funkčnej organizačnej štruktúry
jednotlivých zložiek Policajného
zboru, tých špecializovaných ne-
vynímajúc. Dielo dávame do po-
zornosti tvorcom novej modernej
reformy organizačných útvarov
Policajného zboru. Môže byť pre
nich nielen konkrétnou pomocou,
ale aj podnetom k vytvoreniu sys-
témového organizačného člene-
nia špecializovaných bezpečnost-
ných celkov. Novovzniknutý pro-
jekt sa môže stať inšpirujúcim mo-
delom reflektujúcim prvky moder-
na, inovácií a nadčasového presa-
hu s vplyvom na partnerské poli-
cajné zbory nielen v Európskej
únii, ale aj v celom globalizovanom
bezpečnostnom prostredí jednotli-
vých štátov kdekoľvek vo svete. 

-r-

Nové knižné dielo: Systém policajnej kynológie

Moderný koncept s výhľadom do budúcna

Prepustený väzeň bol na slobode len 17 hodín...



Právnou úpravou sa vytvorí
časovo obmedzené obdobie, po-
čas ktorého bude možné na kto-
romkoľvek policajnom útvare
odovzdať dobrovoľne zbraň kate-
górie A, B alebo C, ako aj strelivo
do nej, za podmienky zániku
trestnosti nedovoleného ozbrojo-
vania.

Predkladatelia vysvetlili, že by
tak mala zaniknúť trestnosť ne-
dovoleného ozbrojovania tým
osobám, ktoré bez povolenia
držia zbrane alebo strelivo a
v stanovenej lehote ich odovzda-
jú do úschovy Policajnému zboru.

„Možnosť odovzdať nelegálnu
zbraň za podmienok beztrestnosti
je určite pozitívna vec, ktorá
umožňuje občanom využívať celý
rozsah vlastníckeho práva, ako
ho definuje článok 20 Ústavy SR.
Rovnako napomáha zmenšova-
niu počtu nelegálnych zbraní. Je
to jeden z pozitívne motivačných
nástrojov na prevenciu trestných
činov vykonaných so zbraňou,
ktoré sú páchané v prevažnej
miere nelegálnymi zbraňami,“

zdôraznil pre TASR predseda
predstavenstva Združenia vlast-
níkov strelných zbraní Legis Te-
lum Ľudovít Miklánek.

Myšlienku pokračovať v am-
nestiách po úspechu predchádza-
júcich víta aj spolumajiteľ Hunter
Clubu – Verejná strelnica Miro-
slav Chrenko. „Hlavný prínos je v
tom, že sa stiahnu z trhu nelegál-

ne zbrane, ktoré by v budúcnosti
potenciálne mohli byť využívané
na páchanie trestnej činnosti, čo
by aj v očiach laickej verejnosti
mohlo zhoršiť náhľad na vlastníc-
tvo zbraní ako také. Držitelia
zbrojných preukazov a vlastníci
legálnych zbraní sú evidovaní v
policajných registroch vrátane ich
zbraní. Poznajú príslušnú legisla-
tívu, absolvovali skúšky, povinné
psychotesty, a teda je tu minimál-
ny predpoklad, že by svoje regis-
trované zbrane použili na iný účel,
ako im vyplýva zo zákona o zbra-
niach a strelive,“ vysvetlil Chren-
ko.

„Trestné činy sa podľa dostup-
ných informácií takmer vo všet-
kých prípadoch doma aj v zahra-
ničí páchajú s nelegálne držanými
zbraňami, či ide o domáci konflikt
alebo teroristický čin. Pre nestrel-
cov tiež hrozí riziko zranenia pri
neodbornej manipulácii so zbra-
ňou. Z tohto dôvodu podporujem
myšlienku zavedenia ďalšej zbra-
ňovej amnestie,“ zdôraznil.

Štvrtá amnestia bude platiť od
1. novembra 2020 do konca apríla
2021. Doteraz sa uskutočnili tri
amnestie. Posledná sa skončila v
máji 2015, druhá v júni 2010 a pr-
vá v roku 2006. Počas nich sa cel-
kovo odovzdalo 10 865 zbraní a
82 010 kusov streliva, medzi nimi
aj zbrane z 19. storočia, ale aj
z prvej a druhej svetovej vojny.

Návrh novely zákona v utorok
22. septembra 2020 odsúhlasili
poslanci Národnej rady (NR) SR.

Za jej schválenie hlasovali tak-
mer všetci prítomní poslanci.

/TASR, 22. 9. 2020/

SEPTEMBER  20208

Cieľom je zníženie počtu nelegálne držaných zbraní
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TO JE FÓR!
Relativita času
V nemenovanom karibskom štáte policajti chytili Slováka

s 5 kg heroínu v kufri. Na súde dostal trest smrti. Najal si naj-
lepšieho, ergo najdrahšieho advokáta a v rámci odvolacieho
konania senát zmenil verdikt: namiesto trestu smrti mu nade-
lil doživotný trest odňatia slobody. Ježišmária, doživotie! Do-
životie!!! bedákal Slovák. „Z toho si nič nerobte,“ utešoval ho
advokát. „V tejto krajine to netrvá dlho...“                            /er/

Poďakovanie všetkým...
Milí čitatelia, bol som na liečení v kúpeľno- liečebnom ústave Mi-

nisterstva vnútra SR - Družba v Bardejove. Dostala sa mi do rúk
kresbička malého chlapca, ku ktorej dopísal: „Ďakujeme, že ste sa
o nás starali! Veľa šťastia!“ 

Milá kresbička je poďakovaním všetkým, ktorí nešetrili úsilím,
aby sa ľudia pri pobyte v kúpeľoch cítili dobre. Myslím, že heslo Po-
máhať a chrániť je nielen mottom príslušníkov polície, ale aj profe-

sionálnych a dobrovoľných hasičov, zdravotníkov, občianskych za-
mestnancov, ako aj členov Asociácie samaritánov Slovenskej repu-
bliky, ktorí tu zabezpečovali starostlivosť o repatriantov počas koro-
nakrízy. Spokojnosť repatrian-
tov, ako aj všetkých návštevní-
kov liečebného zariadenia Druž-
ba je výsledkom úspešného ve-
denia celého pracovného kolektívu riaditeľom MUDr. Martinom Tar-
calom. Úctyhodný je fakt, že tu rozdáva radosť a spokojnosť s celým
kolektívom už 30 rokov. Verím, že aj v prípade ďalších nepriazni-
vých udalostí bude kolektív liečebného zariadenia nápomocný pri
riešení ťažkých situácií, za čo im patrí veľké Ďakujem!

plk. v. v. JUDr. Ladislav Gračík, Bratislava

Ministerstvo vnútra SR uzat-
vorilo koncom augusta zmluvu
na dodanie troch ľahkých lieta-
diel v hodnote 489 000 eur bez
DPH. Určené sú pre Policajný
zbor. Zákazka je spolufinanco-
vaná z fondov Európskej únie.
Vyplýva to zo zmluvy zverejne-
nej v Centrálnom registri zmlúv.

Lietadlá dodá bratislavská
spoločnosť Techniserv, ktorá
uspela v konkurencii dvoch ďal-
ších firiem, približuje oznámenie
vo vestníku Úradu pre verejné
obstarávanie. Dodávka troch
nových jednomotorových ľah-
kých lietadiel jedného typu za-

hŕňa technickú dokumentáciu,
dopravu do miesta dodania,
overenie funkčnosti a zaškole-
nie obsluhy. Letúň má byť jed-
nopilotný, jednomotorový s dvo-
jitým riadením a musí byť
schopný prevádzky zo spevne-
ných aj nespevnených vzleto-
vých a pristávacích plôch. Ná-
kup má byť financovaný z Eu-
rópskych štrukturálnych a in-
vestičných fondov, z projektu
Modernizácia technickej podpo-
ry na zefektívnenie boja proti
trestnej činnosti.

/TASR 11.09.2020/

Poslanci NR SR v septembri rokovali o novele Novela zá-
kona o strelných zbraniach a strelive. Zákon má za cieľ
zníženie počtu nelegálne držaných zbraní, ako aj prípad-
nú identifikáciu zbraní, ktoré mohli byť použité v súvi-
slosti s trestnou činnosťou. 

VESTNÍK PREZÍDIA POLICAJNÉHO ZBORU
A U G U S T  2020

Čiastka 59
59. Nariadenie Prezídia Poli-

cajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa nariadenie Prezídia Poli-
cajného zboru č. 55/2018 o vyko-
návaní dohľadu nad bezpečnos-
ťou a plynulosťou cestnej pre-
mávky, konaní o dopravných ne-
hodách a dopravno-inžinierskej
činnosti

Čiastka 60
60. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa rozkaz prezidenta Policaj-
ného zboru č. 122/2017 o štábe
prezidenta Policajného zboru k
policajnej akcii „Gama“

Čiastka 61
61. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru, ktorým sa mení a
dopĺňa rozkaz prezidenta Policaj-
ného zboru č. 5/2020 o Ročnom
pláne hlavných úloh Prezídia Po-
licajného zboru na rok 2020

Čiastka 62
62. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru a riaditeľa Úradu
inšpekčnej služby o pracovnej
skupine

Čiastka 63
63. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o previerkach
ostreľovača Policajného zboru zo
špeciálnej odbornej spôsobilosti
ostreľovača Policajného zboru
útvarov Ministerstva vnútra Slo-
venskej republiky a útvarov Poli-
cajného zboru

Čiastka 64
64. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o spoločnom pra-
covnom tíme zahraničnej jednot-
ky Policajného zboru vyslanom
na územie Gréckej republiky

Čiastka 65
65. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o spoločnom pra-
covnom tíme zahraničnej jednot-
ky Policajného zboru vyslanom
na územie Gréckej republiky a
Tureckej republiky

Čiastka 66
66. Nariadenie Prezídia Poli-

cajného zboru o zásahovej sku-
pine

Čiastka 67
67. Nariadenie Prezídia Poli-

cajného zboru o splnomocnení
pre vstup do evidencií, splnomoc-
není pre voľný prejazd a poverení
na cezhraničné sledovanie

Čiastka 68
68. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o streleckej prí-

prave príslušníkov Policajného
zboru zásahovej skupiny národ-
nej kriminálnej agentúry Prezídia
Policajného zboru a príslušníkov
Policajného zboru úradu špeciál-
nych služieb a operácií Prezídia
Policajného zboru

Čiastka 69
69. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o streleckej prí-
prave a previerkových streľbách
príslušníkov Policajného zboru
zaradených do II. výcvikovej sku-
piny

Čiastka 70
70. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zoru o policajnej akcii
„Týždeň bezpečnosti na železni-
ci“

Čiastka 71
71. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o policajnej akcii
„PANDORA V“

Čiastka 72
72. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o streleckej prí-
prave novoprijatých príslušníkov
Policajného zboru

Čiastka 73
73. Rozkaz prezidenta Poli-

cajného zboru o zabezpečení cy-
klistických pretekov Okolo Slo-
venska

Policajti dostanú tri ľahké lietadlá

Od 1. novembra tohto roka do konca apríla 2021 bude platiť ďalšia zbraňová amnestia
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