
eZvesti MV SR 
 Vydanie: 35/2018 

 

Prvá kancelária pre obete 
je už otvorená strana: 2 

Cieľ je zlepšiť zručnosti 
policajtov strana: 4 

Spolupráca medzi športovcami 
je spečatená strana: 5 

Aj o problematike hybridných hrozieb 
Jedno z pracovných 
stretnutí ministerky 
vnútra SR Denisy     
Sakovej sa venovalo 
aj problematike     
hybridných hrozieb. 

„Úsilie zamerané na    
destabilizáciu krajín tým, 
že sa oslabí dôvera verej-
nosti vo vládne inštitúcie, 
a spochybnenie základ-
ných hodnôt spoločnosti, 
sa stáva stále bežnej-
ším,“ vysvetlila Denisa 
Saková. 

Aj o problematike hybridných hrozieb 26. novembra 2018 na pôde ministerstva 
diskutovala s prezidentom GLOBSEC Róbertom Vassom a s čestným predsedom 
tejto organizácie Rastislavom Káčerom (na fotografii vpravo). 

Poľsko a Slovensko spájajú       
vynikajúce a priateľské vzťahy 

Počas zasadnutia XXIII. Poľsko-slovenskej   
medzivládnej komisie pre cezhraničnú            
spoluprácu sa na tom zhodli Renata        
Szczęchová, námestníčka štátneho tajomníka 
Ministerstva vnútra a verejnej správy Poľskej 
republiky (predsedníčka poľskej časti komisie) 
a Rudolf Urbanovič, štátny tajomník                
Ministerstva vnútra SR (predseda slovenskej 
časti komisie). 

Blízka spolupráca sa rozvíja nielen bilaterálne, ale aj 
na viacstranných fórach. „Poľsko-slovenská spolupráca 
na všetkých úrovniach sa rozvíja intenzívne a dyna-
micky. Napomáhajú tomu veľmi aktívne medzivládne 
a parlamentné kontakty, ako aj kontakty na úrovni 
samospráv," povedal Rudolf Urbanovič 23. novembra 
2018 v Krakove. 

Renata Szczęchová s Rudolfom Urbanovičom pozna-
menali, že spolupráca v rámci Vyšehradskej skupiny 
predstavuje cenný impulz pre trvalý a účinný rozvoj 
poľsko-slovenských vzťahov. „Blízka spolupráca našich 
krajín umožní 
realizovať spoloč-
né ciele na regio-
nálnej úrovni,   
ako aj na úrovni    
Európskej únie," 
poznamenal    
štátny tajomník 
Ministerstva   
vnútra SR. 

Počas plenárneho 
zasadnutia boli 
vyhodnotené 
výsledky jednotli-
vých pracovných 
skupín od posled-
ného zasadnutia 
komisie a schvá-
lený plán práce 
na ďalšie obdo-
bie.  

Týka sa pracovných skupín pre cezhraničnú dopravu, 
hospodársku spoluprácu, prácu a sociálnu politiku, 
ochranu životného prostredia a lesné hospodárstvo, 
spoluprácu a vzájomnú pomoc pri katastrofách a živel-
ných pohromách alebo iných závažných nehodách       
a pre prihraničnú spoluprácu územných samospráv     
a územné plánovanie.       (Pokračovanie na 2. strane)  

Doterajší predseda Odborové-
ho zväzu polície v Slovenskej 
republike podal demisiu. 

Marián Magdoško k 22. novembru 
2018 podal demisiu vo funkcii     
predsedu Odborového zväzu polície 
v Slovenskej republike.  

„Bol totiž zvolený za prezidenta 
Konfederácie odborových zväzov 
(KOZ),“ vysvetlila po stretnutí mi-
nisterka vnútra SR Denisa Saková.  

„Záujmy policajtov obhajoval      
nekompromisne, ale vždy slušne    
a korektne,“ poznamenala minister-
ka a v novej funkcii Mariánovi    
Magdoškovi zaželala veľa šťastia. 

Ministerka zaželala veľa šťastia 



Poľsko a Slovensko spájajú vynikajúce a priateľské vzťahy 
(Pokračovanie z 1. strany) 

Komisia si vypočula aj informácie        
v rámci programu Interreg V-A      
Poľsko – Slovensko. K 23. októbru 
2018 bolo zazmluvnených viac ako 
114,7 milióna eur zo 155 miliónov eur 
finančných prostriedkov z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja dostup-
ných v rámci programu. Celkom bolo 
podpísaných 50 zmlúv o poskytnutí 
finančného príspevku.  V roku 2018 sa 
uskutočnilo druhé kolo výziev           
na projekty z oblasti vzdelávania        
a multimodálnej dopravy. V súčasnosti 
prebieha ich hodnotenie. 

XXIV. zasadnutie Poľsko-slovenskej 
medzivládnej komisie pre cezhraničnú 
spoluprácu sa uskutoční v roku 2019 
na území Slovenskej republiky. 

Prvá informačná        
kancelária pre obete 

 
Národný projekt „Zlepšenie         
prístupu obetí trestných činov       
k službám a vytvorenie               
kontaktných bodov pre obete“, 
ktorý realizuje odbor prevencie 
kriminality kancelárie ministerky 
vnútra SR, postúpil v poskytovaní 
služieb do ďalšej fázy – otvorením 
informačnej kancelárie pre obete 
trestných činov v Banskej Bystrici. 
 
Dňa 26. novembra 2018 bola otvorená 
prvá z ôsmich informačných kancelárií 
na Klientskom centre Okresného úradu 
Banská Bystrica. Aktivity budú v úvode 
zamerané predovšetkým na obete z 
radov seniorov. 

Pilotné poskytovanie služieb klientom 
zahŕňa informovanosť a komunikáciu 
priamo na mieste, formou osobného 
stretnutia, telefonicky či e-mailom.  
 
Náš tím bude následne po dôkladnom 
posúdení odporúčať klienta na sociálne 
a psychologické poradenstvo, či právne 
usmernenie a podporu. 
 
Tento projekt je podporený z Európske-
ho sociálneho fondu.  
 
Viac informácií o projekte nájdete tu. 
 

Salzburské fórum bude najmä o problematike migrácie 

Migrácia, ochrana hraníc, azylová politika, boj proti obchodovaniu s ľuďmi,          
drogami či zbraňami.  

To sú témy, o ktorých budú rokovať ministri vnútra na Salzburskom fóre, ktoré sa koná         
na Slovensku 28. a 29. novembra 2018. 

Na fóre sa zúčastnia nielen stáli členovia, ale aj ministri vnútra krajín západného Balkánu         
a Moldavska, tzv. priatelia Salzburského fóra, ďalej zástupcovia z Frontexu, Europolu a ICMPD. 

Ministri budú hovoriť o nariadení o Európskej pohraničnej a pobrežnej stráži, novele návratovej 
smernice, nariadení o Agentúre EÚ pre azyl, 
spolupráci na západobalkánskej migračnej 
trase. A tiež o boji proti obchodovaniu s ľuď-
mi, drogami, zbraňami vo vzťahu k západné-
mu Balkánu. 

Viac informácií prinesieme v nasledujúcom 
vydaní nášho časopisu. 

Zhodli sa, že práca policajta          
je poslaním na celý život 

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru                  
v Bánovciach nad Bebravou v spolupráci                  
s Asociáciou policajtov vo výslužbe SR (APV)        
v priestoroch tamojšieho mestského kultúrneho 
strediska zorganizovali už po šiesty krát           
stretnutie bývalých príslušníkov Policajného     
zboru slúžiacich v okrese Bánovce nad Bebravou.  
 
16. novembra 2018 sa necelá tridsiatka bývalých prísluš-
níkov polície stretla a pri skromnom občerstvení zaspo-
mínala na náročnú, ale zaslúženú prácu príslušníkov 
Policajného zboru. Všetci prítomní sa zhodli na tom, že 
práca policajta nie je len zamestnaním, ale hlavne celo-
životným poslaním.  Počas stretnutia si prítomní minútou 
ticha uctili aj bývalého  kolegu Slavomíra Milatu, ktorý 
nás v tomto roku opustil.  
 
Funkcionári Okresného riaditeľstva Policajného zboru 
plk. Mgr. Miloš Šagát, plk. Mgr. Miroslav Zaťko a predse-
da APV Jozef Molnár poďakovali všetkým prítomným za 
účasť a celoživotnú prácu. V závere im popriali hlavne 
veľa zdravia a osobných úspechov v ďalšom osobnom 
živote. 
 

Únos cisterny           
s benzínom  

 
Je 15. november 2018          
dopoludnia a v Prešove      
zaznamenávame reálnu    
hrozbu únosu a súčasne    
možného výbuchu cisterny    
s benzínom.  
 
Teroristický rukopis správania sa 
únoscu je však eliminovaný pro-
fesionálnym zásahom policajných 
zložiek za aktívnej účasti hasič-
ských a záchranárskych zložiek. 
 
Našťastie sa jedná len o cvičenie 
prepravcu pohonných látok spo-
ločnosti Bonifer v súčinnosti s 
útvarmi KR PZ Prešov, ktoré pre-
verilo správnosť a opodstatne-
nosť zvolených postupov polície  
v prípade vzniku vysokoprofilové-
ho incidentu s teroristickým ruko-
pisom. Vydarené podujatie len 
potvrdilo pripravenosť polície v 
Prešovskom kraji na v súčasnosti 
reálne hrozby ohrozenia občanov. 

http://www.minv.sk/?narodny-projekt-zlepsenie-pristupu-obeti-trestnych-cinov-k-sluzbam-a-vytvorenie-kontaktnych-bodov-pre-obete&fbclid=IwAR28kf3e53ptjBde2WveXDLNLMdsiLfmdpU11QlM1Eo0VLrmBWVGNVtCu0w


Vianočné pozdravy budú 
so snehuliakom 

Vianočný pozdrav ministerky vnútra 
SR Denisy Sakovej bude zdobiť tento 
obrázok. 

Jeho autorkou je 5-ročná Martinka. Hlaso-
vaním na Facebook stránke ministerky 
vnútra SR rozhodla o tom verejnosť. 

„Napriek tomu, že Martinka má problémy   
s pohybom a jej svaly ju často neposlú-
chajú kvôli hypotónii, ktorou trpí, veľmi 
rada maľuje. Rada jej tvorbu podporím,“ 
povedala ministerka vnútra SR Denisa 
Saková. 
 

 

 

 

 

 

 

Pracovný seminár otvorila Denisa Saková  
 
V priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave           
sa 13. a 14. novembra 2018 uskutočnil pracovný seminár       
s označením „Country training“ v súvislosti s prípravou          
a priebehom piateho kola hodnotenia vo Výbore expertov 
Rady Európy pre hodnotenie opatrení proti legalizácii         
príjmov z trestnej činnosti a financovaniu terorizmu     
MONEYVAL.  
 
Slávnostné otvorenie seminára vykonali ministerka vnútra SR Denisa 
Saková, rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Dr. h. c. 
prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. a prezident Policajného zboru    
gen. Mgr. Milan Lučanský. Seminár viedli predstavitelia Sekretariátu 
MONEYVAL Irina Talianu a Ani Melkonyan, pričom za Slovenskú    
republiku sa ho zúčastnili predstavitelia jednotlivých rezortov zapoje-

ných do implementácie medzinárodných štandardov vydaných Finančnou akčnou skupinou. 
 
Počas seminára predstavitelia Sekretariátu MONEYVAL ako aj predstavitelia za Slovenskú republiku spoločne identifikovali podstatné úlohy 
a výzvy, s ktorými bude potrebné sa vysporiadať pri hlavnej časti hodnotiaceho procesu, ktorou bude návšteva hodnotiteľov v SR (tzv. 
„On-site visit“) v októbri 2019. Obe strany vyjadrili svoje pohľady na problematiku boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti a finan-
covaniu terorizmu z hľadiska technického súladu predpisov ako aj efektívnosti podniknutých opatrení.  

Policajti budú počas služobných zásahov používať       
kamery na rovnošatách, ministerstvo ich už obstaráva 

 
Po veľmi dôkladnej príprave vyhlásilo ministerstvo vnútra v uplynulých dňoch 
verejné obstarávanie na dodávku kamerových systémov určených pre               
monitoring policajných zložiek, ochranu budov a  verejných priestorov.  

 
Predmetom zákazky v predpoklada-
nej hodnote 99,5 mil. €, o  koneč-
nej cene ktorej sa rozhodne na 
elektronickom trhovisku, je dodáv-
ka kamier, záznamovej techniky, 
rôzneho typu podporných zariadení, 
kabeláže, vrátane licencií a servisu. 
 
Ministerstvo vnútra plánuje uzavrieť 
rámcovú dohodu s viacerými uchá-
dzačmi, pričom záujemcovia môžu 
svoje ponuky posielať do 9. januára 
2019. 
 
Keďže MV SR sa chce uchádzať      
o prefinancovanie tejto investície  
zo štrukturálnych fondov, pripravu-

jeme aj štúdiu uskutočniteľnosti implementácie projektu.  Súťažné podklady prešli opako-
vanou ex-ante kontrolou úradu pre verejné obstarávanie s cieľom predísť akejkoľvek dis-
kriminácii uchádzačov a prieťahom v obstarávaní. 
 
Kamery musia spĺňať náročné podmienky, nielen na technické prevedenie, ale aj na prenos 
videí a ich centrálne ukladanie. Záznamové zariadenia budú slúžiť predovšetkým na moni-
torovanie a záznam služobných činností policajtov v kontakte s verejnosťou – najmä využí-
vania policajných oprávnení počas služobných zákrokov.  
 
Budú však dôležité tiež  pre ochranu policajtov, keďže bývajú kritizovaní nielen kvôli forme 
zákrokov, ale napríklad aj pre nečinnosť. Navyše skúsenosti polície potvrdzujú, že keď sú si 
ľudia pri zákrokoch polície vedomí, že aj ich snímajú kamery, správajú sa oveľa kultivova-
nejšie ako v prípadoch, keď sa zásahy nezaznamenávajú.  

Stanovisko ministerstva vnútra k napätej situácii na Ukrajine 

Ministerka vnútra SR Denisa Saková 27. novembra 2018 na stretnutí s premiérom Petrom Pellegrinim diskutovala            
o aktuálnej situácii na Ukrajine.  

V tejto súvislosti je naplánované mimoriadne rokovanie Národného bezpečnostného analytického centra, na ktorom sa zúčastní aj minis-
terka vnútra. 

Služba hraničnej a cudzineckej polície Úradu hraničnej a cudzineckej polície, ktorá zod-
povedá za kontrolu vonkajšej hranice s Ukrajinou, intenzívne komunikuje so svojimi 
partnermi na území Ukrajiny s cieľom identifikovať vznik prípadných bezpečnostných 
hrozieb. Doposiaľ získané informácie neboli dôvodom pre prijatie mimoriadnych bez-
pečnostných opatrení. Služba hraničnej a cudzineckej polície je pripravená v prípade 
zmeny situácie operatívne reagovať. 

Polícia zároveň upozorňuje na zablokovanie prístupových ciest k hraničným priechodom 
Malyj Bereznyj – Ubľa a Užhorod – Vyšné Nemecké pre všetkých cestujúcich bez ohľa-
du na ich štátnu príslušnosť. K blokovaniu prístupových ciest na ukrajinskej strane do-
chádza z dôvodu zmeny pravidiel kontroly vozidiel so zahraničnou registráciou. Blokácia 
prístupových ciest však nesúvisí so zavedením výnimočného stavu na Ukrajine. 

Ilustračná fotografia 

Ilustračná fotografia 

https://www.facebook.com/denisa.sakova/
https://eo.eks.sk/ElektronickaTabula/Detail/28
http://www.sis.gov.sk/o-nas/nbac.html


Novou skratkou evidenčného čísla   
vozidiel pre okres Bratislava bude BT 

Uplynulé dva mesiace mala verejnosť príležitosť        
hlasovať v dvojkolovej ankete o budúcej skratke       
evidenčného čísla (EČV) pre bratislavský okres.  

Anketa bola     
na oficiálnej 
facebookovej 
stránke Policaj-
ného zboru. 
Zapojilo sa do 
nej viac ako 73 
500 užívateľov. 
Vo finálovom 
kole zvíťazila 
skratka BT, kto-
rá získala jed-
noznačne naj-
viac hlasov aj v 
celkovom súčte. 

Prezídium Policajného zboru zorganizovalo pre verejnosť     
podobnú anketu už po druhýkrát.  

Naposledy si občania vybrali skratku BL, ktorej posledná možná 
kombinácia bude vyrobená v druhej polovici budúceho roka 
(2019). 

1. semifinále: BE – 57% (13 000), BD – 43% (10 000).     
Celkový počet hlasujúcich: viac ako 23 000. 

2. semifinále: BT – 85% (18 000), BI – 15% (3 300).        
Celkový počet hlasujúcich: viac ako 21 000. 

Finále: BT – 89% (26 000), BE – 11% (3 200).                  
Celkový počet hlasujúcich: viac ako 29 000. 

Celkový rebríček po zrátaní všetkých hlasov:                  
BT – 44 000, BE – 16 200, BD – 10 000, BI – 3 300.                          
Celkový počet hlasujúcich: 73 500. 

Cieľ je zlepšiť policajné zručnosti pri prevencii a reakcii na trestné činy z nenávisti 
12. -14. novembra 2018 sa v priestoroch Akadémie Policajného zboru v Bratislave uskutočnilo školenie školiteľov        
programu TAHCLE. Účelom tohto programu je vzdelávanie pre orgány presadzovania práva v boji proti trestným činom      
z nenávisti.  

Cieľom tohto vzdelávania je zlepšiť policajné zručnosti pri prevencii a reagovaní na trestné činy z nenávisti, efektívne spolupracovať         
s obeťami a budovať dôveru v orgány činné v trestnom konaní. Štáty OBSE (Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe) poverili 
ODIHR (Úrad pre demokratické inštitúcie a ľudské práva) úlohou rozvíjať programy na pomoc zúčastneným štátom v boji proti trestným 
činom z nenávisti. Za týmto účelom Úrad vypracoval vzdelávanie pre orgány presadzovania práva v boji proti trestným činom z nenávisti – 
TAHCLE.  

Jednou z rámcových priorít slovenského predsedníctva v Organizácii pre bezpečnosť a spo-
luprácu v Európe v roku 2019 bude podpora tolerancie a nediskriminácie, rešpekt voči iným 
bez ohľadu na náboženstvo, vieru či rasu. Na základe uvedeného a vyplývajúc z Memoranda 
o porozumení, uzatvoreného medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Úradom pre 
demokratické inštitúcie a ľudské práva OBSE o implementácii vzdelávacieho programu 
TAHCLE je úspešnosť vzdelávania pre orgány presadzovania práva v boji proti trestným 
činom z nenávisti veľmi dôležitá.  

Účastníkmi školenia boli predovšetkým zástupcovia odboru poriadkovej polície jednotlivých 
krajských riaditeľstiev Policajného zboru aj odboru poriadkovej polície Prezídia Policajného 
zboru, tiež zástupcovia NPTJ NAKA P PZ a Slovenského národného strediska. Medzi 
účastníkmi nechýbali zástupcovia Akadémie Policajného zboru v Bratislave a zástupcovia 
stredných odborných škôl Policajného zboru.  Lektormi tréningového programu boli odborní-
ci z ODIHR: Amin Michel, Marlies Parchment, Janet Hills a Yulia Korysheva. Školenie prebie-
halo v anglickom jazyku tlmočeného do slovenského jazyka.  

Tréningový program úvodným slovom otvorila rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave Dr. h. c. prof. JUDr. Lucia Kurilovská, 
PhD. Školenie odborne podporila aj kpt. JUDr. Dominika Ďuranová, tajomníčka Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, 
antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, z odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR.  

Počas trojdňového školenia školiteľov odovzdali lektori samotným účastníkom množstvo cenných a využiteľných rád a odporúčaní, tak     
v teoretickej ako aj praktickej rovine. Lektori s účastníkmi živo diskutovali aj v pracovných skupinách, ktoré boli pre efektívnejší účel ško-
lenia v určitých pasážach utvorené. Vo finálnej fáze tréningového programu lektori a účastníci školenia spoločne v rámci záverečnej disku-
sie pristúpili k samotnému hodnoteniu a tiež hovorili o ďalších možných krokoch do budúcnosti.  V závere tréningového programu si účas-
tníci z rúk rektorky Akadémie Policajného zboru v Bratislave Dr. h. c. prof. JUDr. Lucie Kurilovskej, PhD. prevzali certifikáty o úspešnom 
absolvovaní školenia školiteľov programu TAHCLE.  

Školenie podporila a túto informáciu spracovala mjr. JUDr. Michaela Jurisová, PhD., členka Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasiz-
mu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatných foriem intolerancie, za Akadémiu Policajného zboru v Bratislave. Organizačne školenie podporila 
aj por. Mgr. Patrícia Krásná, LL.M. z Katedry kriminológie Akadémie Policajného zboru v Bratislave. Nepochybne je na mieste poďakovať 
za podporu školenia zahraničnému odboru a kvestorátu Akadémie Policajného zboru v Bratislave a samozrejme kancelárii rektorky Akadé-
mie Policajného zboru v Bratislave a odboru prevencie kriminality kancelárie ministerky vnútra SR.  

Európske fórum pre znižovanie rizika           
katastrof aj so slovenským zastúpením 

21. – 23. novembra 2018 sa v Ríme konalo každoročné      
stretnutie platformy Európskeho fóra pre znižovanie rizika 
katastrof (EFDRR) pod záštitou Úradu OSN pre znižovanie 
rizika katastrof (UNISDR), v spolupráci s Európskou             
Komisiou a Radou Európy.  

Nadväzujúc na 
výsledky stret-
nutia EFDRR v 
Turecku 2017 a 
stretnutia Glo-
bálnej platformy 
v Mexiku 2017, 
tohtoročné 
stretnutie bolo 
prioritne zame-
rané na adreso-
vanie kľúčových 
otázok, ktoré 
môžu urýchliť 
implementáciu 
Sendaiského 
rámca 2015 - 
2020 v súlade      

s cieľmi trvalo udržateľného rozvoja a Parížskou dohodou.  

Vďaka účasti takmer 900 odborníkov z danej oblasti, a to ako verej-
nej správy, tak aj predstaviteľov súkromnej sféry, bolo toto stretnutie 
zároveň jedinečnou príležitosťou na výmenu národných skúseností za 
účelom zlepšenia rozvoja, posilnenia odolnosti, znižovania hospodár-
skych rizík. 

Slovenská republika bola poctená ponukou UNISDR na moderovanie 
jedného z mnohých stretnutí, ktoré sa v rámci platformy konalo, a 
zamestnankyňa Sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra SR sa 
zhostila tejto úlohy počas pracovného stretnutia za účasti panelu me-
dzinárodných odborníkov v oblasti znižovania rizika katastrof. 

https://www.facebook.com/policiaslovakia/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/policiaslovakia/?epa=SEARCH_BOX
https://www.facebook.com/policiaslovakia/?epa=SEARCH_BOX


Národné športové centrum a Športové centrum 
polície podpísali Memorandum o partnerstve 

V posledný novembrový týždeň podpísali na pôde Športového centra    
polície (ŠCP) riaditelia dvoch stredísk vrcholového športu na Slovensku 
historické memorandum. Za Národné športové centrum (NŠC) Boris      
Čavajda a za ŠCP Juraj Minčík spoločne podpísali Memorandum                  
o partnerstve, ktoré bližšie rozvíja spoluprácu oboch stredísk. 

Ide vôbec o prvý takýto dokument, ktorý bližšie popisuje kooperáciu medzi oboma 
organizáciami. Cieľom partnerstva je využívať svoj potenciál na podporu aktivít      
v oblasti výchovy, vzdelávania, rekreačného a profesionálneho športu a výmeny 
informácií v oblasti diagnostiky a plánovania prípravy vrcholových športovcov zara-
dených v jednotlivých strediskách. NŠC i ŠCP sa tiež dohodli na spoločnej participá-
cii na organizovaní vzdelávacích podujatí v oblasti športu, ale aj na vzájomnom 

poskytovaní mediálneho priestoru 
na podporu svojich aktivít. 

„Podpis tohto memoranda je       
v podstate len oficiálnym potvrde-
ním doterajšej spolupráce medzi 
oboma strediskami. Kooperácia 
medzi nami funguje už dlhšiu 
dobu, viacerí športovci majú vo 
svojom životopise zapísané obe 
strediská. Medzi inými aj ja sám. 
Aj preto som veľmi rád, že sa 
niečo takéto podarilo a verím, že 
v budúcnosti bude naša spoluprá-
ca nie len pokračovať, ale aj sa 
ďalej rozvíjať,“ uviedol na margo 
podpisu memoranda Juraj Minčík.  

Spokojný s doterajšou spoluprácou je aj Boris Čavajda: „Už v súčasnosti využívajú 
viacerí športovci ŠCP naše personálne i technické kapacity v oblasti testovania       
a diagnostiky. Podpis memoranda teda vnímam ako krok, ktorým môžeme našu 
spoluprácu posunúť ešte o stupeň vyššie. Verím, že práve spolupráca medzi      
jednotlivými športovými organizáciami môže prispieť k pozdvihnutiu celého vrcho-
lového športu na Slovensku.“ 

Jedným z prvých projektov spolupráce bol aj následný tlačový brífing pod hlavičkou 
Úseku akrobatického lyžovania Slovenskej lyžiarskej asociácie v sídle ŠCP,              
na ktorom spoločne za jedným stolom sedela olympionička a členka ŠCP Zuza-
na ,,zuzička" Stromková a člen NŠC Michael Oravec. 

Praktické zamestnanie kriminalistických technikov  
V záujme zefektívnenia výkonu kriminalisticko-technických činností           
v policajnej praxi s cieľom zvyšovania odborných znalostí a praktických 
zručností kriminalistických technikov odbor pátrania a kriminalisticko-
technických činností úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru 
zorganizoval 20. - 21. novembra 2018 v priestoroch Vzdelávacieho            
a rehabilitačného centra prokuratúry Slovenskej republiky v Starej      
Lesnej praktické inštruktážno-metodické zamestnanie pre kriminalistic-
kých technikov na regionálnej úrovni so zameraním na zisťovanie                     
a zaisťovanie plošných a objemových trasologických stôp.  

Kriminalistickí technici z KR PZ v Koši-
ciach, KR PZ v Prešove, KR PZ v Žiline a 
KR PZ v Banskej Bystrici mali možnosť 
prakticky si precvičiť zaisťovanie obje-
mových trasologických stôp vytvorených 
obuvou a pneumatikami motorového 
vozidla odlievaním prostredníctvom odlie-
vacích hmôt. 

Prakticky si precvičili aj zaisťovanie ploš-
ných trasologických stôp pomocou elek-
trostatického snímača, či za použitia 
iných vhodných metód a prostriedkov, 
vrátane zaisťovania porovnávacieho ma-
teriálu.  

Zamestnanie bolo doplnené odbornou 
prednáškou z odvetvia chémie so zame-
raním na zaisťovanie povýstrelových 
splodín a zaisťovanie autolakov.  

Praktickú časť zamestnania odborne 
viedli znalci Kriminalistického a expertíz-
neho ústavu Policajného zboru v Koši-
ciach a Slovenskej Ľupči, za čo by sme 
sa im v mene služby kriminálnej polície 
chceli poďakovať. 

Stredná odborná škola Policajného zboru 
Košice realizovala 3. a 4. základný             
doplňujúci kurz Špecifiká výkonu služby 
staršieho referenta pre prácu v komunitách. 

Počas 7 dní kurzu (16. - 24. októbra a 13. - 21. 
novembra 2018)  si policajti zaradení do funkcií 
starší referent pre prácu v komunitách v rámci 
obvodných oddelení PZ, prehĺbili svoje vedomosti, 
a získali nové, ktoré uplatnia pri nadväzovaní        
a usmerňovaní vzájomných vzťahov medzi Poli-
cajným zborom a komunitou, ako aj pri poskyto-
vaní rád a pomoci sociálne vylúčeným osobám. 

Charakteristiku sociálne vylúčených skupín, ich 
vznik, normy, hodnotovú orientáciu a životný štýl 
frekventantom kurzu priblížil - kultúrny antropo-
lóg z Ústavu rómskych štúdií Prešovskej univerzity 
a spoluautor Atlasu rómskych komunít Mgr. Ale-
xander Mušinka, PhD.   

Aktuálne stratégie riešenia problémov v sociálne 
vylúčených skupinách frekventantom kurzu objas-
nili regionálny koordinátori úradu splnomocnenca 
vlády SR pre rómske komunity. 

V priebehu kurzu sa frekventanti stretli aj s pred-
staviteľmi samosprávy (napr. starosta a zástupky-
ňa starostu obce Jarovnice), pracovníkmi občian-
skych poriadkových služieb a príslušníkmi margi-
nalizovaných sociálne vylúčených skupín. 

Na zabezpečení vzdelávacieho kurzu sa okrem 
odborných učiteľov SOŠ PZ Košice aktívne podie-
ľali tiež:. pplk. doc. PhDr. Magdaléna Ondicová 
PhD. - vedúca Katedry kriminológie Akadémie PZ 
v Bratislave,  príslušníci PZ zaradení v rámci Kraj-
ských riaditeľstiev PZ v Košiciach a v Prešove ako 
aj národnej protiteroristickej jednotky NAKA P PZ. 

V roku 2018 dva kurzy úspešne absolvovalo       
45 starších referentov pre prácu v komunitách.  

To nie je názov 
nejakého nového 
filmu alebo        
rozprávky pre    
deti, ale realita    
na cestách, po 
ktorých sa za zní-
ženej viditeľnosti 
pohybujú chodci    
a cyklisti, ktorí sú 
„neviditeľní“.  

Ak títo najzraniteľ-
nejší účastníci cest-
nej premávky nema-
jú na sebe reflexné 
prvky, výrazne sa 
skracuje vzdialenosť, 

na ktorú ich môže vodič spozorovať, nestihne 
včas a správne zareagovať a dochádza k doprav-
ným nehodám s vážnymi následkami na zdraví. 

Policajti dopravnej polície v spolupráci s preven-
tistkou Okresného riaditeľstva Policajného zboru 
v Liptovskom Mikuláši vysvetľovali chodcom        
a cyklistom význam potreby nosenia reflexných 
prvkov a odovzdaním reflexného pásika niekto-
rých „zviditeľnili“. 

Vedomosti si nielen             
prehĺbili, ale získali aj nové 

Neviditeľní... 



Výtvarnú súťaž pripravili už po šiestykrát  
Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
(ďalej len MV SR) v spolupráci s okresnými úradmi SR, Ministerstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu (ďalej len MŠVVaŠ) vyhlásila                
3. septembra 2018 pre školský rok 2018/2019 už VI. ročník výtvarnej 
súťaže s témou „Veď aj ja som záchranár“. 

Do súťaže sú zapojené kategórie: deti materských škôl, žiaci základných škôl        
I. stupňa, žiaci základných škôl II. stupňa a žiaci špeciálnych škôl 

Cieľom súťaže je priblížiť deťom a žiakom hravou formou, rôznorodými výtvarnými 
technikami a formami (napr. výkres, priestorové dielo, textilná bábka, papierová 
skladačka, figúrka z dreva, modelovacej hmoty alebo iného materiálu, maľovanka, 
nálepka, samolepka, návrh poštovej známky, návrh kostýmu, plagát, leták, logo, 
výveska, pexeso, leporelo a iné) tematiku civilnej ochrany a jej prepojenie s jed-
notným európskym číslom tiesňového volania 112 s možnosťou ďalšieho využitia 
výtvarných prác v rámci osvety a propagácie zo strany usporiadateľa (napr. kalen-
dár, pexeso, leporelo, osvetové tlačoviny alebo propagačné predmety), motivovať 
k záujmovej činnosti, mimoškolskému vzdelávaniu, účelnému a efektívnemu využí-
vaniu voľného času.  

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže v rámci okresných 
úradov sa bude konať od 30. októbra do 3. decem-
bra 2018 aj v spolupráci s 8 koordinačnými stredis-
kami integrovaného záchranného systému SR,         
v ktorých si budú môcť ocenené deti spolu s peda-
gogickým dozorom pozrieť priestory a prácu operá-
torov koordinačných stredísk.  

Poďakovanie a blahoželanie patrí všetkým, ktorí sa 
výtvarnej súťaže zúčastnili, pedagogickému zboru, 
za ich čas, ktorí im venovali, rodičom, kolegom z 

odborov krízového riadenia okresných úradov, operátorom koordinačných stredísk, 
kolegom zo sekcie krízového riadenia MV SR, pani prednostkám a pánom pred-
nostom,  jednoducho všetkým, ktorí sa na príprave Národného dňa 112 podieľali. 

Rezort vnútra vyhlásil výzvu  
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán 
pre časť Operačného programu Ľudské zdroje  (OP ĽZ), vyhlásilo           
19. novembra 2018 výzvu zameranú na zlepšené formy bývania pre obce 
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s prvkami          
prestupného bývania, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja. 

Na výzvu, ktorá je zameraná na zlepšené formy bývania pre obce s prítomnosťou 
marginalizovaných rómskych komunít je vyčlenených viac ako 50 miliónov eur. 
Obce a mestá sa na projekte budú podieľať s 5 percentnou spoluúčasťou. Do     
výzvy sa môžu zapojiť okrem obcí z Atlasu rómskych komunít aj neziskové organi-
zácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, cirkev a náboženské spoločnosti, 
združenia a Slovenský Červený kríž, pričom projekt musí byť realizovaný na území 
týchto obcí. 

Podporené budú projekty rekonštrukcie a výstavby bytových budov, ktoré budú 
zapojené do viacstupňovej sústavy sociálneho bývania formou nájomného bývania 
s prvkami prestupného bývania, pričom jednotlivé stupne tohto systému musia byť 
sprevádzané prácou asistentov bývania. Navrhnutý systém bývania musí zahŕňať 
minimálne dva stupne, pričom žiadateľ je povinný v rámci projektu stavebne reali-
zovať minimálne jeden stupeň bývania. V každom stupni bývania musí byť mini-
málne 30 percent podporených bytových jednotiek z nenávratných finančných pro-
striedkov určených pre obyvateľov MRK. Podpora bude smerovať aj na úpravu 
bezbariérových úprav budov, do zvyšovania energetickej hospodárnosti budov, ako 
aj na realizáciu zlepšenia tepelno-izolačných vlastností konštrukcií ako je obnova 
obvodového plášťa budov, oprava a výmena striech, oprava technického a energe-
tického vybavenia objektov. 

„Problematike sociálneho bývania patrí 
popredné miesto v sociálnej a bytovej 
politike. Na Slovensku ide o problematiku, 
ktorá je dlhodobo potláčaná do úzadia. 
Sociálne bývanie pritom predstavuje neod-

deliteľnú a integrálnu súčasť sociálnej politiky štátu v oblasti podpory rodín margi-
nalizovaných rómskych komunitách. Preto výzva, ktorá je z dielne Ministerstva 
vnútra, zachytáva problematiku sociálneho bývania pre rodiny marginalizovaných 
rómskych komunít. Bývanie je jedným zo sociálnych práv a základnou ľudskou po-
trebou, pričom jeho kvalita a dostupnosť je jedným z hodnotiacich ukazovateľov 
životnej úrovne obyvateľstva“ vysvetlila generálna riaditeľka sekcie európskych 
programov ministerstva vnútra Adela Danišková. 

Cieľom tejto výzvy je podpora projektov na zlepšenie životnej úrovne príslušníkov 
marginalizovaných rómskych komunít, ich sociálneho postavenia. Projekty sociálne-
ho bývania s prvkami prestupného bývania prispejú k vytváraniu optimálnych pod-
mienok pre zlepšenie integrácie. Bezprostrednou súčasťou prestupného bývania je 
systematická sociálna práca – práca asistentov bývania, ktorí budú poskytovať po-
radenstvo a pomoc pri riešení problémov ohrozených skupín obyvateľstva. 

Miestna organizácia Asociácia policajtov   
vo výslužbe Košice, pri príležitosti osláv 
Dňa polície, každoročne organizuje          
stretnutie svojich členov - oslávencov 
(jubilantov, ktorí oslávili alebo oslávia          
v príslušnom roku okrúhle životné jubileu 
50, 55, 60, 65, 70, 71 ,72,73,..)                      
s funkcionármi útvarov Policajného zboru   
a MV SR dislokovaných v meste Košice.  

Pri tejto príležitosti boli, prezidentom Asociácie 
policajtov vo výslužbe riaditeľovi KR PZ v Koši-
ciach, navrhnutí členovia miestnej organizácie, 
ktorí v tomto roku oslávili sedemdesiatku, na ude-
lenie ocenenia MV SR (Plaketa za zásluhy o rozvoj 
Policajného zboru).  

Prezident Policajného zboru akceptoval návrh 
riaditeľa KR PZ v Košiciach a udelil toto ocenenie 
6. členom tejto miestnej organizácie APVV.      
Riaditeľ KR PZ v Košiciach 26. novembra 2018     
v zasadačke KR PZ v Košiciach, za prítomnosti 
prezidenta Asociácie policajtov vo výslužbe a čle-
nov predsedníctva miestnej organizácie, po prečí-
taní rozkazu prezidenta Policajného zboru, osobne 
odovzdal tieto ocenenia všetkým ocenením.  

Bolo to veľmi príjemné stretnutie a všetci ocenení    
výsluhoví dôchodcovia vyjadrili poďakovanie    
vedeniu KR PZ v Košiciach a prezidentovi Policaj-
ného zboru za to, že aj takýmto spôsobom vyjad-
rujú podporu tým, ktorí väčšinu svojho aktívneho 
života ako policajti chránili životy, zdravie a maje-
tok občanov.  

Viac o aktivitách Asociácie policajtov vo výslužbe 
sa dozviete na internetovej stránke 
www.asociaciapolicajtov.sk. 

Policajný prezident ocenil    
policajtov vo výslužbe  

http://www.asociaciapolicajtov.sk


Medzinárodné poľné cvičenie SRBIJA 2018 prebehlo aj s našou účasťou  
Počas októbra sa uskutočnilo poľné cvičenie v Srbskej republike pod názvom SRBIJA 2018. Cvičenie bolo realizované        
v spolupráci s medzinárodným spoločenstvom krajín severoatlantickej aliancie NATO, ktorej generálny tajomník p. Jens 
Stoltenberg, ako aj prezident Srbskej republiky Aleksander Vučić cvičenie slávnostne zahájili.  

Zámer cvičenia bol postavený na vzniku mimoriadnej udalosti (zemetrasenie v Srbskej republike) 
s kaskádovým efektom na obyvateľstvo a kritickú infraštruktúru v oblasti Mladenovac a Arandjelo-
vac (belehradská oblasť). Cvičenia sa zúčastnilo 24 tímov z rôznych krajín sveta. Ministerstvo 
vnútra Slovenskej republiky sa spolupodieľalo už od samotného začiatku na príprave cvičenia       
a napokon sa zapojilo aj do jeho realizácie, keď bol do Srbska na pomoc pri riešení tejto kompli-
kovanej situácie vyslaný záchranný tím na poskytnutie pomoci.  

V zmysle relevantných medzinárodných dohovorov a na základe žiadosti o poskytnutie medziná-
rodnej asistencie poskytla Slovenská republika pre Srbskú republiku sily a prostriedky Ministerstva 
vnútra Slovenskej republiky. Táto ponuka bola akceptovaná a bol zriadený záchranný tím na po-
skytnutie pomoci do zahraničia, ktorý zahŕňal nasledovné spôsobilosti: činnosti v oblasti priesku-
mu, vzorkovania a detekcie chemických, biologických, rádioaktívnych a jadrových látok, činnosti v 
oblasti prípravy pitnej vody z prírodných povrchových zdrojov vody pre potreby zásobovania oby-

vateľstva zo zasiahnutých oblastí, skupina logistickej podpory zabezpečujúcej zriadenie a prevádzku táborovej základne a spôsobilosť sa-
mostatného fungovania po dobu trvania misie. 

Činnosti v oblasti prieskumu, vzorkovania a detekcie chemických, biologických, rádioaktívnych a jadrových látok boli zabezpečované zo síl 
a prostriedkov kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.     
Činnosti v oblasti prípravy pitnej vody z prírodných povrchových zdrojov vody boli zabezpečované zo síl a prostriedkov Hasičského             
a záchranného zboru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zriadenie a prevádzka táborovej základne a samostatnosť po dobu trvania 
misie bola zabezpečená zo síl a prostriedkov záchrannej brigády Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky v Malackách.  

Záchranný tím na poskytnutie pomoci pozostával celkovo z dvadsaťčlennej  posádky. V prvý deň záchranný tím prevzal materiál a zúčas-
tnil sa niekoľkých porád a moderovaných diskusií. Vysvetlená bola koncepcia cvičenia, ktorá pozostávala z kombinácie poľného cvičenia     
a cvičenia vo virtuálnej realite. Jednotlivé záchranné tímy boli v priebehu cvičenia postupne nasadzované na rôzne miesta v súvislosti        
s početnými záchrannými prácami. Každý deň so sebou priniesol nové skúsenosti a poznatky. 

Modul čistenia a úpravy vody bol vyslaný na prieskum možnosti nasadenia v okolí jazera Marko-
vac, z dôvodu kontaminácie vodných zdrojov v okolitých obciach.  Prieskumná skupina  piatich 
príslušníkov sa presunula s policajným sprievodom na miesto určenia. Po dohode veliteľa modulu 
čistenia a úpravy vody s veliteľom operácií bolo určené najvhodnejšie miesto z pohľadu vhodného 
prístupu a spevneného povrchu. Po určení miesta pre postavenie techniky na čistenie vody bolo 
zorganizované stretnutie so zástupcom Belehradských vodární priamo na tomto mieste. Ponúknu-
tá nám bola spolupráca pri hodnotení kvality vody po procese čistenia. Po dohode s veliteľom 
operácii na mieste zásahu sa príslušníci vrátili s policajným sprievodom naspäť na základňu           
a v nasledovných dňoch uviedli do prevádzky prípravu pitnej vody, ktorou bolo možné zásobovať 
obyvateľstvo.  

Modul CBRN sa zúčastnil na prieskumných činnostiach    
v rôznych lokalitách, kde došlo následkom zemetrasenia 
k vzniku rôznych incidentov s výskytom chemických látok 

uvoľnených do životného prostredia, ako aj uvoľneniu rádioaktívnych žiaričov (scenár – poškode-
nie lekárskych diagnostických a liečebných zariadení     v budove nemocnice). Tieto koordinované 
operácie boli vykonávané v súčinnosti s domácimi   záchrannými tímami, ako aj s ďalšími zahra-
ničnými tímami pre CBRN detekciu a vzorkovanie. 

Na koordinačných poradách boli postupne dohodnuté pravidlá pre realizovanie výjazdov na jed-
notlivé miesta zásahov, ako napríklad organizácia policajného sprievodu a pohybu osôb mimo 

miesta zásahov. Taktiež boli prerokované nedostatky z 
predchádzajúceho dňa a postupne bol  zlepšený spôsob 
odovzdávania informácii v rámci koordinačného centra.  

Postupne bolo vidieť, ako sa tento riadiaci orgán zdokonaľuje a vnútorne člení na menšie skupiny, 
ktoré mali určenú svoju špecializáciu. Napokon, v závere cvičenia styčný dôstojníci na OSOCC 
pripomínali maklérov na Wall Street, ktorý sa snažia predať svoje tímy do nasadenia na záchran-
né práce.  

Osobitnou črtou tohto cvičenia bolo, že prebiehalo simultánne v reálnych poľných podmienkach, 
ako aj vo svete virtuálnej reality. Pomocou počítačovej simulácie si domáce zložky, ako aj členovia 
zahraničných záchranných tímov mohli vyskúšať organizáciu a výkon záchranných prác v prostre-
dí virtuálnej reality. Takáto forma cvičenia je výhodná pre svoju vysokú flexibilitu, pričom je mož-

né nastaviť rôzne parametre riešenej situácie a tým precvičiť aj scenáre, ktoré by boli v reálnom 
prostredí príliš nebezpečné.   

V rámci simulovaného cvičenia vo virtuálnej realite sa modul CBRN a členovia modulu úpravy vody 
zúčastnili simulovaných záchranných prác v chemickej továrni v súčinnosti so záchrannými tímami 
USAR a AMP. Bol vykonaný prieskum v zasiahnutej oblasti a vytýčená evakuačná cesta s určením 
miesta pre dekontamináciu. 

„Samotný priebeh cvičenia sa zaobišiel bez vážnych incidentov a problémov, pričom všetky úlohy 
navrhnuté pre záchranný tím SR sa podarilo efektívne vyriešiť v spolupráci s domácimi aj zahra-
ničnými záchrannými zložkami, čo znamenalo úspešné splnenie zadaných úloh. Počas cvičenia sa 
ukázal kolektívny duch jednotného tímu, ako aj individuálny a profesionálny prístup každého člena 
posádky, za čo im patrí moje úprimné poďakovanie,“ zhodnotil Milan Orolín, veliteľ záchranného 
tímu z Kontrolného chemického laboratória v Nitre (sekcia krízového riadenia MV SR). 
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