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Miestna samospráva
bude vedieť reagovať
na nové trendy

Naši hasiči dokázali,
že tvoria silný tím
Od 21. do 22. septembra 2018
sa v rakúskom meste Wels,
ako sprievodná akcia výstavy
hasičskej a záchranárskej
techniky, konala medzinárodná súťaž hasičov 4. Austrian
and International Firefighter
Combat Challenge.

Miestna územná samospráva prejde
modernizáciou a bude tak vedieť
reagovať na nové trendy. Umožní
to národný projekt Združenia miest
a obcí Slovenska (ZMOS), ktorý je
financovaný cez operačný program
Efektívna verejná správa.

Táto súťaž bola jedna z posledných súťaži v Európe, ktorá sa
uskutočnila pred nadchádzajúcimi
majstrovstvami sveta. Tie sa budú
konať od 22. do 27. októbra 2018
v Sacramente (USA). Medzinárodné podujatie preverilo pripravenosť 140 súťažiacich z Rakúska,
Nemecka, Slovinska, Švajčiarska,
Luxemburska, Maďarska, Chorvátska, z Čiech a zo Slovenska.

Z Európskeho sociálneho fondu je na
projekt s názvom „Modernizácia miestnej
územnej samosprávy“ vyčlenená suma
4 628 292,99 eur. Medzi hlavné ciele
projektu patrí napríklad zdieľanie úspešných príkladov dobrej praxe či systematická podpora spolupráce medzi obcami.

Slovensko na súťaži reprezentovali: Vlastimil Tomovič (OR HaZZ
v Trnave), Peter Wojatschek
(KR HaZZ v Trnave), Jozef Zsigó
(DHZ Zlaté Klasy), Adrian Ficik
(ZHU USS Košice), Matúš Bali–
Hudák (Falck n.o).
Prvý deň sa súťažilo v individuálnych kategóriách. Adrian Ficik sa
v kategórii M40 umiestnil na vynikajúcom 2. mieste. V rovnakej
kategórii si Jozef Zsigó vybojoval
5. miesto. V kategórii muži do 29
rokov sa Peter Wojatschek umiestnil na 4. mieste, pričom medaila
mu ušla o približne 1,5 sekundy. V celkovom hodnotení jeho čas stačil na popredné 5. miesto. Matúš Bali-Hudák skončil na 18. mieste a Vlastimil Tomovič v kategórii M50 sa so svojím
časom umiestnil na výbornom 4. mieste.
Druhý deň boli na rade štafety a tandemy.
Dvojica Ficik – Zsigó v kategórii tandem M40
si vybojovali 2. miesto, keď sa im podarilo
predbehnúť silné tandemy z Nemecka, Rakúska a zo Slovinska. V štafetách sa ukázalo,
že slovenskí reprezentanti tvoria v tomto
zložení silný tím a so šiestym časom z kvalifikácie sa im podarilo prebojovať do osemfinále. V konečnom hodnotení sa slovenská
štafeta umiestnila na vynikajúcom 5. mieste.
Srdečne gratulujeme!

Ambíciou projektu je vytvoriť podmienky
na postupné zavádzanie tzv. nového komunálneho manažmentu. „Ten bude
reagovať na historický vývoj miestnej
územnej samosprávy, súčasný stav a tiež
bude pripravený reagovať na nové trendy
s cieľom zvyšovať efektivitu výkonu
agendy, zavádzať nástroje efektívneho
rozhodovania a účelného riešenia lokálnych problémov,“ vysvetlila ministerka
vnútra SR Denisa Saková s tým, že projekt reflektuje na nové trendy.
Ide napríklad o implementáciu tzv. zdieľanej samosprávy a nástrojov benchmarkingu do prostredia miestnej územnej
samosprávy. Benchmarking je metóda
založená na systematickom meraní ako
aj porovnávaní vybraných ukazovateľov.

(Pokračovanie na strane 2)

Miestna samospráva bude vedieť
reagovať na nové trendy

Ministerka hovorila s nemeckým kolegom
o vyšetrovaní únosu vietnamského občana

(pokračovanie
z 1. strany)
Zdieľanie úspešných a v inej
samospráve
zavedených
riešení prispeje
k následnému prijímaniu efektívnych rozhodnutí inými
samosprávami, ktoré majú rovnaký problém. Minimalizuje sa tak riziko rozhodnutí s možnými negatívnymi následkami ako aj riziko neefektívnych rozhodnutí. Ďalším
nástrojom sa posilní princíp dobrej správy, čo znamená
prijímanie legálnych, legitímnych, efektívnych a transparentných rozhodnutí, pri ktorých sú vopred známe dopady. Súčasťou projektu bude včasná intervencia, ktorá
zvýši informovanosť volených predstaviteľov a odborných zamestnancov v legislatívnej oblasti ako aj vo vzťahu k prijímaniu
rozhodnutí.
Tretím opatrením sa zvýši
vzájomná spolupráca obcí.
Znamená to, že
napríklad zimná
údržba či starostlivosť o zeleň
by bola vzhľadom na ekonomické možnosti
obcí na báze tzv. medziobecnej spolupráce efektívnejšia
a pre každú samosprávu prínosnejšia.
Podpora tejto spolupráce okrem iného prinesie schopnosť samospráv pripraviť sa na nové prístupy, ako sú
napríklad vytváranie inteligentných komunít (tzv. smart
communities), zdieľaná ekonomika či zdieľaná samospráva.
Okrem iného bude tiež vytvorený nelegislatívny materiál,
ktorý kvantifikuje reálnu situáciu na Slovensku, a teda
zmapuje kľúčové originálne a prenesené kompetencie,
podporí efektivitu výkonu originálnych kompetencií ako
aj financovanie výkonu prenesených. Na základe týchto
dát bude následne možné náš model porovnať s krajinami V4, čo určí, ktoré nástroje a zavedené riešenia by u
nás prispeli k modernizácii samosprávy a k zvýšeniu jej
efektivity.

Vyšetrovanie v prípade únosu
vietnamského občana Trinh Xuan
Thanha z Nemecka do Vietnamu
pokračuje. Ministerstvo vnútra SR
poskytuje plnú súčinnosť.
Informovala o tom ministerka
vnútra Denisa Saková po stretnutí
so svojím nemeckým kolegom
Horstom Seehofferom v Berlíne
v pondelok 24. septembra 2018.
Na stretnutí sa zúčastnili aj prezident
Policajného zboru SR Milan Lučanský a riaditeľ národnej protizločineckej
jednotky Národnej kriminálnej agentúry NAKA Branislav Zurian.
„V rámci údajného únosu sa najmä spolkový nemecký minister vnútra dožadoval informácií, ktoré kroky slovenská strana podnikla," uviedla ministerka
Saková s tým, že naďalej poskytujú plnú súčinnosť pri vyšetrovaní a umožnili
nemeckému vyšetrovateľovi účasť
na všetkých výsluchoch, ktoré slovenská strana v prípade podnikla
a podnikne.
Obe krajiny podľa Denisy Sakovej
tento prípad nevnímajú ako problém nemecko-slovenský, ale ako
problém nemecko-vietnamský
a slovensko-vietnamský. Uviedla
tiež, že nemecký minister jasne
deklaroval, že "je aj z nemeckej
strany veľký záujem vniesť svetlo
do tohto celého prípadu."
Prípad únosu vietnamského občana sa naďalej vyšetruje, figuruje v ňom
aj Slovensko. Počas únosu vietnamského občana totiž mohol byť zneužitý
slovenský vládny špeciál. Ministerstvo vnútra pri vyšetrovaní kauzy poskytuje
maximálnu súčinnosť a odovzdalo všetky požadované dokumenty. V súvislosti
s prípadom doteraz ministerka zbavila mlčania 44 osôb. Ministerka Denisa
Saková sa začiatkom augusta stretla aj s nemeckým veľvyslancom na Slovensku Joachimom Bleickerom.
Okrem kauzy únosu vietnamského občana sa témy rozhovoru dotkli
aj migračnej krízy a spolupráce v tejto problematike či vzájomnej policajnej
spolupráce.

Miestna územná samospráva sa na Slovensku dynamicky vyvíja od roku 1990, keď bola znovu obnovená.
Odvtedy prešla niekoľkými vývojovými fázami či transformačnými procesmi. V súčasnosti je, vzhľadom na
nové trendy, formujúce sa agendy a príležitosti
v ďalšom rozvoji, relatívne stabilizovaná, čo umožňuje
prijať opatrenia smerom k jej modernizácii.
Národný projekt Združenia miest a obcí Slovenska tak
reaguje na aktuálny stav a komplexný pohľad na jej
súčasný model. Výsledkom projektu bude vyššia kvalita
odborného zázemia samosprávy, vytvorenie podmienok
na zmenu súčasnej komunálnej legislatívy, ale aj zvýšenie efektivity kontrolnej činnosti.
Obecný zákon
z roku 1990
zrovnoprávnil
všetky obce bez
ohľadu na ich veľkosť, čo v praxi znamená, že tie isté
úlohy plní 50-tisícové mesto, no tiež obec s menej ako
10 obyvateľmi. Disponovanie rovnakými originálnymi
kompetenciami v každej samospráve tak nie je optimálne ani efektívne. Miestnu územnú samosprávu u nás
tvorí 2 929 obcí, z ktorých 2 661 sú obce s menej ako
tritisíc obyvateľmi.
V takýchto obciach žije 38,7 percent populácie. Na druhej strane, v mestách nad 50-tisíc obyvateľov žije 22,4
percent populácie, pričom takýchto miest je u nás 11.
Cieľom OP Efektívna verejná správa je prispieť k modernizácii samospráv aj prostredníctvom národného projektu ZMOSu.

Vyberte novú skratku evidenčného čísla
Skratka BL sa pre označenie okresu Bratislava sa v minulosti vybrala
na základe medializácie a následnej ankety. Verejnosť bude mať
znovu príležitosť vyjadriť svoj názor a formou ankety vybrať novú
skratku pre okres Bratislava spomedzi štyroch návrhov: BD, BE, BI
alebo BT.
Prvá časť ankety bola spustená 21. septembra 2018 na oficiálnej stránke Policajného zboru na Facebooku. Výber novej skratky bude prebiehať v troch
kolách: 1. semifinále: výber medzi BD a BE do polnoci 8. októbra. 2. semifinále: výber medzi BI a BT od 8. do polnoci 22. októbra. Finále medzi vybranými
semifinalistami od 1. do polnoci 22. novembra.
Každý registrovaný užívateľ si bude môcť vybrať jeden návrh. Anketa bude
podporovaná zdieľaním aj na iných FB stránkach ministerstva vnútra. Na Facebooku Policajného zboru bude na ňu upozorňovať nový hlavný banner.
Aby sa anketa nestratila medzi denne aktualizovaným obsahom stránky
Policajného zboru, bude k nej možný prístup aj cez webovú skratku Bit.ly.
Prvé semifinále bude dostupné prostredníctvom odkazu www.bit.ly/PZanketa.
Verejnosť a médiá budú informované o výsledkoch prvého semifinále
a o začiatku ďalšieho kola 8. októbra 2018.

Veľký úspech v hasičskom športe ocenili ministerka vnútra i prezident hasičov
Reprezentačné družstvá žien a mužov v hasičskom športe
si v Bratislave na pôde Prezídia HaZZ a Ministerstva vnútra SR
prevzali vzácne ocenenia.
Z rúk prezidenta HaZZ Alexandra Nejedlého si pri príležitosti majstrovstiev sveta
v hasičskom športe prevzali čestnú plaketu. Prezident HaZZ vyslovil športovkyniam a športovcom úprimný obdiv za oduševnené výkony v náročných disciplínach a zaželal im veľa úspechov do budúcna. Z Prezídia HaZZ sa 20. septembra
2018 obe reprezentačné družstvá presunuli na Ministerstvo vnútra SR,
kde ich srdečne privítala ministerka vnútra SR a ocenila ich čestnými plaketami
a pamätnými medailami.
„Ešte raz ďakujem
slovenských hasičkám
a hasičom za výborné
reprezentovanie Slovenska na posledných
majstrovstvách sveta
v hasičskom športe
v Banskej Bystrici.
Som rada, že
víťazných športovcov
som mohla osobne prijať na pôde rezortu vnútra a odovzdať im ocenenie.
Ide o mužov, ktorí sa prácou hasičov reálne živia a o ženy, ktoré sa svojej
záľube venujú popri škole či inom zamestnaní. O to viac si vážim ich zlaté
medaily, ktoré získali v disciplínach požiarny útok," uviedla ministerka vnútra SR
Denisa Saková.
Viac fotografií zo slávnostného oceňovania nájdete na Facebook stránke
Prezídia Hasičského a záchranného zboru.
Čestná plaketa ministra vnútra Slovenskej republiky za získanie zlatej medaily a zisk titulu „majster sveta“ v disciplíne
požiarny útok na V. majstrovstvách sveta žien v hasičskom športe v Banskej Bystrici bola udelená:
Monike Kubovej (DHZ Bytčica), Erike Čupcovej (DHZ Bytča), Lenke Dominikovej (DHZ Sm ižany), Barbore Ďurčovej
(DHZ Bytčica), Alžbete Kalužníkovej (DHZ Zbyňov), Anne Laukovej (DHZ Spišské Bystré), Janke Bednárikovej (DHZ Stráže).
Pamätná medaila ministra vnútra Slovenskej republiky III. stupňa za získanie zlatej medaily a zisk titulu „majster
sveta“ v disciplíne požiarny útok na XIV. majstrovstvách sveta mužov v hasičskom športe v Banskej Bystrici bola
udelená:
kpt. Erikovi Noskovičovi (OR HaZZ v Piešť anoch), kpt. Ing. Ladislavovi Noskovičovi (OR HaZZ v Piešť anoch),
kpt. Bc. Jurajovi Oravcovi (OR HaZZ v Trenčíne), ppráp. Bc. Miroslavovi Princíkovi (OR HaZZ v Trebišove),
por. Petrovi Hajasovi (OR HaZZ v M artine) , mjr. Mgr. Vladimírovi Suržinovi (OR HaZZ v Poprade),
kpt. Ing. Jozefovi Pazerovi (OR HaZZ v Kežm arku), práp. Štefanovi Belkovi (OR HaZZ v Čadci),
npor. Jakubovi Pavelkovi (OR HaZZ v Senici), pplk. Ing. Zoltánovi Drágovi (OR HaZZ v Košiciach),
kpt. Ľubomírovi Lőrinčíkovi (OR HaZZ v Lučenci), ppráp. Bc. Jánovi Šulekovi (OR HaZZ v Čadci),
nrtm. Mariánovi Rerkovi (OR HaZZ v Poprade), rtm. Jaroslavovi Chalánymu (OR HaZZ v Trnave),
nrtm. Ing. Matúšovi Soltišíkovu (OR HaZZ v P oprade), ppráp. Miroslavovi Šarymu (OR HaZZ v Poprade),
mjr. Ing. Ivanovi Lovíšekovi (OR HaZZ v Považskej Bystrici), por. Ing. Petrovi Jančovičovi (Prezídium HaZZ),
MUDr. Pavlovi Maslíkovi, PhD. (VC HaZZ Lešť ), práp. Petrovi Vitkovi (OR HaZZ v Poprade),
ppráp. Jánovi Bodoríkovi (OR HaZZ v M artine).

Policajti vo výslužbe sa stretli na kongrese
Trinásty kongres Asociácie policajtov vo výslužbe (APVV) sa konal
od stredy 19. do piatku 21. septembra 2018 v Tatranskej Lomnici.
Pozvanie medzi bývalých príslušníkov policajno – bezpečnostných služieb prijal
aj štátny tajomník ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič, ktorého prítomnosť
ocenil aj prezident APVV Hristo Gluškov.
„Aj s nasadením vlastného života ste ochraňovali zdravie, životy a majetky občanov. Je pre mňa veľká pocta, že som medzi vás mohol zavítať,“ povedal na úvod
štátny tajomník rezortu vnútra.
Uviedol, že pre bývalých príslušníkov polície je veľmi aktuálny zákon o sociálnom
zabezpečení. Nielen o ňom vo svojom vystúpení podrobnejšie informoval Ivan
Fufaľ, riaditeľ odboru sociálneho zabezpečenia ministerstva vnútra SR. Štátny
tajomník ministerstva vnútra SR ocenil, že APVV úzko spolupracuje s jednotlivými odbornými útvarmi rezortu a tie jej, podľa jeho slov,
budú naďalej pripravené vychádzať v ústrety.
„Vašim hlavným heslom je povinnosť, úcta, priateľstvo. Z vašej práce ste boli zvyknutí na povinnosť a zodpovednosť, ale mali ste úctu k obyvateľom a k spolupracovníkom. Bez priateľstva nie je možné robiť žiadnu činnosť,“ poznamenal Rudolf
Urbanovič.
APVV je nezávislým občianskym združením, ktoré vzniklo v roku 2006. Združuje viac
ako 5600 príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb, ktorí sú v zmysle platných
zákonov poberateľmi výsluhového dôchodku alebo invalidného výsluhového
dôchodku. APVV rozvíja činnosť na celom území Slovenskej republiky prostredníctvom 44 miestnych organizácií. „Našim cieľom je združovanie, bez rozdielu hodnosti
a služobného zaradenia, bývalých príslušníkov policajno-bezpečnostných služieb
s cieľom vytvoriť spolupatričnosť a súdržnosť s príslušníkmi policajnobezpečnostných služieb, ktorí sú v aktívnej službe,“ povedal prezident APVV Hristo
Gluškov.
Viac sa nielen o poslaní, ale aj o aktivitách APVV, dozviete na internetovej stránke
www.asociaciapolicajtov.sk.

Návšteva zástupcov
Európskeho parlamentu

V utorok 18. septembra 2018 prijal
prezident Policajného zboru (PZ)
gen. Mgr. Milan Lučanský na pôde prezídia
PZ zástupcov Európskeho parlamentu.
Počas návštevy odpovedalo vedenie PZ na otázky
v súvislosti s vyšetrovaním vraždy novinára Jána
Kuciaka a ďalších prípadov. Členovia Európskeho
parlamentu navštívili policajné prezídium v tomto
roku po druhýkrát.
Prezident PZ ubezpečil zahraničnú delegáciu
o tom, že sú neustále vykonávané všetky potrebné kroky vedúce k objasneniu tohto činu,
a to nielen na území Slovenskej republiky ale
aj v spolupráci so zahraničnými policajnými
zložkami.
Rovnako vyjadril presvedčenie, že pri ďalšom
stretnutí bude polícia môcť prípad, ktorý bol
predmetom ich záujmu, prezentovať ako
objasnený.

Dobrovoľní darcovia darovali takmer 182 litrov krvi
V stredu 26. septembra 2018 prebiehala na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Žiline dobrovoľná akcia
pod názvom „Policajná kvapka krvi“.
Záštitu nad ušľachtilou akciou prevzal riaditeľ krajského riaditeľstva plk. PhDr. Aurel
Gonščák, ktorý ju aj inicioval. V uplynulých
troch rokoch zorganizovalo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Žiline už sedem akcií „Policajná kvapka krvi“: v máji
a v novembri 2015, v apríli a v novembri
2016, v apríli a V septembri 2017 a v apríli
2018. Celkovo sa na nich zúčastnilo 398
dobrovoľných darcov krvi, ktorí darovali
takmer 169 000 mililitrov krvi.
Cieľom akcie je neustále podporovať darovanie krvi a tak naďalej rozširovať rady dobrovoľných darcov krvi aj na krajskom
riaditeľstve. O dobrovoľné darovanie krvi prejavilo záujem celkovo 38 dobrovoľných
darcov krvi. Okrem policajtov darovali krv občianski zamestnanci aj z Centra podpory
Žilina. Celkovo bolo darovaných takmer 12 600 mililitrov krvi. Medzi dobrovoľnými
darcami boli viacerí, ktorí sú viacnásobnými darcami krvi a držiteľmi Jánskeho plakety. Krv darovali aj prvodarcovia. Policajti aj takouto formou chceli naplniť poslanie
polície „Pomáhať a chrániť“. Akcia nebola určite posledná.

Ukážu, ako zvládajú zásahy pri nehodách
V stredu 3. októbra 2018 sa začne X. ročník Majstrovstiev Slovenskej
republiky vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel,
ktorý organizuje Prezídium Hasičského a záchranného zboru a Krajské
riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Košiciach.
Slávnostné otvorenie súťaže sa uskutoční o 9:00 hod pri Immaculate na Hlavnej ulici
v Košiciach, vyhodnotenie súťaže je predpokladané o 15:30 hod.
Cieľom súťaže je preveriť pripravenosť a vybavenie hasičských jednotiek na zvládnutie zásahov pri dopravných nehodách. Pre jednotlivé súťažné družstvá sú pripravené rôzne scenáre dopravných nehôd, o ktorých družstvá nie sú
vopred informované. Tým sa modelujú situácie
porovnateľné s reálnymi podmienkami pri dopravných nehodách. Výkon súťažného družstva je
hodnotený na základe kritérií v troch oblastiach:
taktika zásahu, technika vykonania zásahu a poskytnutie prvej pomoci. Zároveň má družstvo na
vykonanie zásahu časový limit 15 minút.

Opäť začína jesenné kolo školení
k identifikácii obchodovania s ľuďmi
S prichádzajúcou jeseňou pracovníci Informačného centra
na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky opäť začali
so sériou špecializovaných školení k problematike
obchodovania s ľuďmi.
Tak ako po iné roky sme sa zamerali
na cieľové skupiny osôb, ktoré môžu
prichádzať do kontaktu s obeťami
obchodovania s ľuďmi najčastejšie.
Prvé školenie prebehlo 19. septembra
2018 s cieľovou skupinou pracovníkov Slovenskej katolíckej charity,
Gréckokatolíckej charity a neziskovej
organizácie Depaul Slovensko.

Slávnostne odovzdali preukazy
skúšobných komisárov
Odbor dopravnej polície Prezídia Policajného zboru
v súčinnosti so Strednou odbornou školu Policajného
zboru realizuje odborné kurzy žiadateľov o vydanie
preukazu skúšobného komisára.
21. septembra 2018 sa uskutočnilo slávnostné odovzdávanie
preukazov skúšobného komisára, ktoré boli odovzdané dopravným policajtom, ktorí úspešne vykonali skúšky na vydanie preukazu skúšobného preukazu po absolvovaní odbornej prípravy.
Prajeme im veľa úspechov nielen v pracovnom, ale aj v súkromnom živote.

Na základe konkrétnych príkladov
a životných príbehov rôznych osôb sme si vzájomne priblížili problematiku obchodovania s ľuďmi. Na názorných príkladoch sme si
ozrejmili možnosti pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi prostredníctvom Programu podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi,
ktorý je v gescii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ako aj
indikátory obchodovania s ľuďmi, ktoré je možné pri rozhovore
s potenciálnou obeťou rozoznať.
Spomenutá bola takisto aj možnosť využitia Národnej linky pomoci
obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818, prostredníctvom
ktorej o problematike obchodovania s ľuďmi môže bezplatne získať
informácie aj široká verejnosť. Toto školenie bolo prínosné obojstranne, nakoľko títo pracovníci sa medzi obeťami obchodovania
pohybujú denne. V takýchto aktivitách budeme pokračovať aj v najbližších mesiacoch.

Spoločná súčinnostná akcia s kolegami z Česka
Ôsmi slovenskí policajti z Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície
Bratislava sa zapojili do spoločnej súčinnostnej akcie so štrnástimi
českými kolegami z cizinecké policie.
Zameraná bola na odhaľovanie nelegálnej migrácie s cieľom eliminovania prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi. Pri akcii bola 25. septembra 2018 v priestoroch
bývalého hraničného priechodu Kúty využitá najmodernejšia technika - schengenbus, technika na zisťovanie prítomnosti osôb v nákladných autách kamiónoch.
Akcia sa konala na základe spoločného projektu pod názvom „Posilnenie cezhraničnej spolupráce bezpečnostných zložiek pre efektívnejšiu prevenciu a spoločný boj
proti kriminalite“.
Účasť slovenských policajtov na uvedenej akcii je len jednou z foriem spolupráce
policajných zložiek oboch krajín v boji proti prevádzačstvu. S ČR je uzavretá Zmluva o spolupráci v boji proti trestnej činnosti, pri ochrane verejného poriadku a pri
ochrane štátnej hranice. Na základe tejto dohody bolo vytvorené v roku 2011
Spoločné kontaktné pracovisko Hodonín – Holíč, ktorého jednou z úloh je zabezpečovanie nepretržitého kontaktu s bezpečnostnými orgánmi oboch krajín a nepretržitú výmenu informácii a ďalšie.
V zmysle uvedenej zmluvy bol vytvorený aj právny základ na výkon spoločných hliadok, ktorých bolo v roku 2017 vykonaných 186
a v roku 2018 doposiaľ 118.

Sily si tentoraz zmerali na strelnici
Na základe rozkazu riaditeľa
Krajského riaditeľstva PZ
v Bratislave sa 19. septembra
2018 na strelnici Široká
v Malackách uskutočnili krajské
majstrovstvá o Pohár riaditeľa
KR PZ v Bratislave v streľbe zo
služobných zbraní pre rok 2018.
Svoje družstvo nominovalo aj Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave II
a urobilo dobre. Policajti tohto okresu v danej súťaži zvíťazili a obsadili
prvé miesto. Išlo o družstvo skladajúce sa z jedného obvodného oddelenia PZ a to Bratislava - Trnávka
v zložení: ppráp. Štefan Németh
(R ÚOZ), ppráp. Boris Ševčík (R SS) a nstržm. Daniel Méres (R ÚOZ).
Tento okres reprezentovala aj jedna policajtka a to kpt. JUDr. Tatiana Hrmová – vyšetrovateľka 4. OV OKP OR PZ v BA II, ktorá obsadila siedme miesto. Všetkým gratulujeme
a prajeme úspechy na ďalších súťažiach.

Oceľový policajt - Oceľová
policajtka
Na Okresnom riaditeľstve Policajného
zboru v Starej Ľubovni sa 31. októbra
2018 uskutoční prvý ročník súťaže
Oceľový policajt - Oceľová policajtka.
Príslušníci Policajného zboru si zmerajú sily
v disciplínach ako beh cez prekážky, zhyby
na hrazde, tlaky v ľahu na lavičke, drepy
či sed ľah.
Najlepšieho policajta a najlepšiu policajtku
čaká udelenie titulu Oceľový policajt – oceľová policajtka za rok 2018 a nominácia
na vyššie kolo súťaže.
V prípade záujmu o túto súťaž môžete do
19.10.2018 informovať kontaktnú osobu
e-mailom: lubomir.vilk@minv.sk alebo telefonicky 0949 822 282 a zabojovať o tento
titul.

Zo sporadických stretnutí sa v priebehu
trinástich rokov stala milá tradícia
V rekreačnom zariadení Policajného riaditeľstva Szombathely
v Maďarsku sa 21. - 23. septembra 2018 uskutočnilo
priateľské stretnutie absolventov MEPA z roku 2005.
Zúčastnili sa ho aktívni i bývalí príslušníci policajných zborov z piatich
členských štátov MEPA: z Česka, Maďarska, Nemecka, Rakúska a Slovenska. Slovensko na stretnutí zastupovali mjr. PhDr. Renáta Arvayová, PhD., z Národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru
a Ing. Daniela Bodocká, ktorá v čase konania 13. Hlavného kurzu
pracovala na Úrade kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru.
Počas vzájomných rozhovorov si policajti v činnej službe vymenili
odborné poznatky a praktické skúsenosti z rôznych oblastí policajnej
praxe. V rámci programu zabezpečili maďarskí kolegovia pre svojich hostí prehliadku maďarských miest Szombathely, Köszeg a Bozsok,
spojenú s ochutnávkou miestnych kulinárskych špecialít.
Zo sporadických stretnutí sa v priebehu trinástich rokov stala milá tradícia. V uplynulom roku sa stretnutie konalo v nemeckom Rosenheime, na budúci rok prebrali organizačnú štafetu kolegovia z Rakúska. Na Slovensku sa stretnutie účastníkov 13. Hlavného kurzu MEPA
z roku 2005 uskutočnilo v roku 2016 v Trenčianskych Tepliciach.
Utužovanie priateľských väzieb a posilňovanie nemeckého jazyka u účastníkov s iným materinským jazykom na neformálnej platforme
prispieva výraznou mierou k vytváraniu efektívnych profesionálnych kontaktov v oblasti boja proti organizovanej cezhraničnej kriminalite.
Spoločne so vzdelávacími aktivitami a podujatiami realizovanými Stredoeurópskou policajnou akadémiou na oficiálnej úrovni tvoria účinnú
a kvalitnú formu medzinárodnej policajnej spolupráce.

Skvalitňujú metódy pri dokumentovaní nehôd
20. septembra 2018 zorganizoval odbor dopravnej polície Prezídia
Policajného zboru v spolupráci s Ústavom súdneho inžinierstva
a Ústavu znaleckého výskumu a vzdelávania Žilinskej univerzity
v Žiline v priestoroch Strednej odbornej školy Policajného zboru
v Pezinku II. ročník inštruktážno-metodického zamestnania
so zameraním na dokumentovanie miesta dopravnej nehody.
Zúčastnili ho policajti zo všetkých krajských dopravných inšpektorátov Policajného zboru, okresných dopravných inšpektorátov Policajného zboru, diaľničných
oddelení Policajného zboru, Akadémie Policajného
zboru, stredných odborných škôl Policajného zboru,
Železničnej polície, odboru kontroly Prezídia PZ
a Vojenskej polície.
Okrem výskumných pracovníkov Ústavu súdneho
inžinierstva Žilinskej univerzity, ktorí svoje prednášky
zamerali na moderné metódy získavania dát z riadiacich jednotiek vozidiel a dokumentovanie dopravných nehôd, prednášal
na spomenutom podujatí aj hlavný konzultant znaleckého ústavu forenzných
medicínskych expertíz, ktorého prednáška bola zameraná na zisťovanie
a vyhodnocovanie alkoholu a návykových látok.
Ďalšími vzácnymi prednášajúcimi boli pracovníci Generálneho riaditeľstva
železníc SR so svojou prednáškou zameranou na špecifiká dopravných nehôd
na železničných priecestiach. Na uvedenom podujatí sa zúčastnila aj dopravná polícia Českej republiky.

prostriedkami - laserový scanner a dron.

Súčasťou programu
bola praktická ukážka
simulovanej bočnej
zrážya dvoch vozidiel,
po ktorej nasledovalo
dokumentovanie miesta dopravnej nehody
viacerými technickými
prostriedkami a metódami. Policajti mali
možnosť byť prítomní
pri zameraní miesta
dopravnej nehody
pomocou metódy rovinnej rektifikácie,
ako aj technickými

Cieľ zamestnania spočíval nielen v zdokonalení praktických zručností a prehlbovaní teoretických vedomostí u príslušníkov Policajného zboru služobne
zaradených na úseku objasňovania a vyšetrovania dopravných nehôd, ale
aj oboznámení sa s technickými prostriedkami (laserový scanner a dron)
a ich softwarovým vybavením, ktorých využitie vo výkone služby sa vzhľadom na trend vývoja technických prostriedkov v budúcnosti predpokladá.
Všetkým prednášajúcim patrí naše veľké poďakovanie za ich odbornosť
a profesionalitu, ktorou dlhodobo a významným spôsobom prispievajú
k skvalitňovaniu metód uplatňovaných pri dokumentovaní dopravných nehôd
službou dopravnej polície.

Horskí záchranári preškolenie
zamerali aj na vyhľadávanie ľudí
Račkova dolina v Západných Tatrách bola
dejiskom jesenného preškolenia psovodov
a psov Horskej záchrannej služby.
Zamerané bolo na plošné vyhľadávanie ľudí v horskom
teréne a vyhľadávanie špeciálnych pachov za pomoci
GPS prístrojov. V jednotlivých sektoroch boli organizované cvičné pátracie akcie, kde si psovodi so psami precvičili hlavne postupy organizovanej záchrany.
Doplnené boli praktickou skúškou, zameranou na algoritmy postupov predlekárskej prvej pomoci. Zároveň prebehol aj výcvik mladých psov, kde bol dôraz kladený hlavne
na ich mentálnu prípravu do plošného vyhľadávania.
Súčasťou jesenného preškolenia od 20. do 23. septembra 2018 bola aj Kynologická rallye. Tá preverila schopnosti a súhru psa so psovodom v rôznych kategóriách.
Touto cestou sa chceme poďakovať aj figurantom, ktorí
sa školenia zúčastnili. Bez ich ochoty pracovať pre kynológov by cvičenie nemalo takú vysokú úroveň.

Napiekli koláče a pomohli tak ľudom v núdzi
V bratislavskom Starom Meste na Panenskej ulici sa v sobotu
15. septembra 2018 konal Dobrý trh, na ktorom sa opäť zúčastnil
aj tím zo sekcie európskych programov (SEP) ministerstva vnútra.
Tento rok sa zamestnanci SEP rozhodli
pomôcť Záujmovému združeniu RODINA,
Azylovému domu „Tamara“, ktoré prevádzkuje útulok a zariadenie núdzového bývania
pre týrané ženy a matky s deťmi v núdzi.
Na akcii ponúkali za dobrovoľný príspevok
domáce koláče, limonádu a pagáče. Pre
združenie takýmto spôsobom vyzbierali
viac ako 720 eur, ktoré pomôžu konkrétnym
týraným ženám a matkám s deťmi.
„Pomáhať druhým by malo byť samozrejmosťou. Násilie v rodine určite negatívne
ovplyvňuje psychiku dieťaťa v zmysle prežívania psychickej traumy. Pocit bezpečia
patrí medzi základné ľudské potreby a rodina je systém, ktorý má zabezpečiť
napĺňanie tejto potreby. Rodina má byť zdrojom bezpečia, nie strachu. Teším sa,
že môj tím cíti potrebu pomôcť ľudom, ktorí sú v ohrození“, povedala generálna
riaditeľka sekcie európskych programov Adela Danišková.

Aj regionálni koordinátori a asistenti sa vzdelávajú
Medzi mnohé aktivity Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí
trestných činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“
patrí vzdelávanie koordinátorov a asistentov koordinátorov na regionálnej
úrovni.
Jedno takéto školenie sa uskutočnilo 4.-6. septembra 2018 v zariadení Signál v Piešťanoch. A keďže tu boli prítomné všetky krajské tímy, stihli zorganizovať aj celonárodnú poradu.
Téma prvého dňa školenia niesla názov „Prevencia a eliminácia násilia páchaného
na ženách ako špecifickej formy trestnej činnosti“. Prednášku viedla Apolónia Sejková
z občianskeho združenia MyMamy. Toto združenie poskytuje krízové poradenstvo
ženám a ich deťom, ktoré sa stali obeťami násilia v partnerskom vzťahu. Venuje
sa základnému a špecializovanému sociálnemu poradenstvu pre túto cieľovú skupinu
a okrem iného poskytuje aj krátkodobé ubytovanie v zariadení núdzového bývania.
Lektorka účastníkom vysvetlila mýty a fakty v danej problematike, zoznámila ich
s formami, vzorcami a dynamikou násilia a predstavila im prípadové štúdie. Porozprávali sa tiež o princípoch multiinštitucionálnej spolupráce a následne si spoločne
pozreli spoty o násilí páchanom na ženách a o dopadoch násilia na deťoch.
Druhé školenie sa pod vedením Petronely Laukovej venovalo téme „Komunikácia
s vybranými cieľovými skupinami“. P. Lauková pôsobí ako študijný poradca na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského na katedre pedagogiky a andragogiky. Odborne
sa zameriava na didaktiku dospelých, komunikáciu v edukácii dospelých a geragogiku
(pedagogická disciplína zaoberajúca sa edukáciou seniorov).
Počas tejto vzdelávacej aktivity účastníci školenia prezentovali sami seba
a diskutovali o tom, aký význam prisudzujú sociálnej komunikácii a jej druhom s akcentom na špecifické cieľové
skupiny. Lektorka na prednáške kládla
dôraz na spôsob profesionálnej komunikácie a na komunikačné zručnosti
koordinátorov a asistentov s vybranými cieľovými skupinami. Spomeňme
napríklad verbálnu a neverbálnu
komunikáciu, komunikačné bariéry,
komunikáciu s depresívnym, agresívnym človekom či marginalizovanými skupinami.
Tretí deň školenia viedla prezidentka Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisová.
Predstavila príklady dobrej praxe z fóra a informácie k Senior linke 0800 172 500,
ktorá je bezplatná a pomáha ľuďom riešiť ich problémy a aktuálnu situáciu. Pani
Gálisová sa ako prednášajúca v auguste zúčastnila aj na besedách pre seniorov
realizovaných trenčianskymi a žilinskými tímami z Národného projektu.
Po vzdelávacích aktivitách sa konala aj celoslovenská porada, na ktorej sa všetky
krajské skupiny stretli aj s manažérskym a organizačným tímom. Prediskutovali
predošlé pôsobenie, rozobrali aktivity a výsledky, s ktorými neboli až tak spokojní,
vyzdvihli pozitíva a dobré čísla (počty besied, stretnutí a účastníkov) a naplánovali
činnosť pre nasledujúce obdobie.

Vymenili si
skúsenosti
Študijnopracovné stretnutie zástupcov
spoločných
kontaktných
pracovísk
a centier
policajnej a colnej spolupráce (SKP/
CPaCS) Poľskej republiky a Slovenskej
republiky sa konalo 11. septembra 2018.
Organizované bolo národným koordinátorom
úradu medzinárodnej policajnej spolupráce
Hlavného veliteľstva polície Poľskej republiky
v rámci projektu „Sieť centier policajnej a colnej
spolupráce v členských štátoch EÚ (2018 –
2020)“, ktorý je spolufinancovaný z Fondu pre
vnútornú bezpečnosť.
Hlavným cieľom návštevy bola výmena praktických skúseností s prihliadnutím na výkon medzinárodnej policajnej spolupráce v slovenskomaďarskej a slovensko-rakúskej hraničnej oblasti SKP/CPaCS, ako aj rozšírenie znalostí slovenského jazyka poľských kolegov.
Za úrad medzinárodnej policajnej spolupráce
P PZ, ktorý je v zmysle nariadenia Prezídia Policajného zboru č. 72/2015 o medzinárodnej policajnej spolupráci vykonávanej prostredníctvom
SKP/CPaCS určený za národného koordinátora
týchto pracovísk, sa na stretnutí zúčastnili mjr.
Mgr. Mária Lukáčová a kpt. Mgr. Marcela Kacerle.
Poľskú stranu reprezentovali zástupcovia regionálneho policajného riaditeľstva v Rzeszowe
com. Krystian Chowaniec a searg.Daria Wojcieszczyk a koordinátori poľskej polície za CPaCS
Vyšný Komárnik-Barwinek - asp. Robert Wojtun
a za CPaCS Trstená-Chyžne- asp. Andrzej Bajer.
Počas návštevy spoločného kontaktného pracoviska Jarovce – odznela všeobecná prezentácia
o SKP/CPaCS na Slovensku, o ich zriadení, právnom základe a výkone ich činnosti. Predmetom
prezentácie boli aj informácie o cezhraničnej
spolupráci s Rakúskom.
Poľskí kolegovia sa oboznámili aj so spôsobom
elektronickej komunikácie prostredníctvom informačného systému Medzinárodná policajná spolupráca (IS MPS), v ktorom pracujú všetky SKP/
CPaCS. Po prehliadke priestorov, diskusii
a výmene skúseností z praxe za účasti zástupcu
koordinátora SKP Jarovce kpt. Imricha Wolfa
presunuli na SKP Čunovo –Rajka.
Po prehliadke priestorov, diskusii a výmene skúseností z praxe, nasledovala návšteva spoločného kontaktného pracoviska Čunovo – Rajka.
Za prítomnosti koordinátora SKP Čunovo – Rajka, kpt. Jozefa Agócsa, pokračovalo stretnutie aj
za účasti maďarských kolegov s cieľom zvyšovania odbornej spôsobilosti, ako aj prehlbovania a
posilňovania vzťahov na medzinárodnej úrovni.
Význam činnosti a samotnej existencie SKP/
CPaCS v Európe má narastajúci charakter, o čom
svedčia aj mnohé úspešné hospitácie, pracovné
stretnutia a študijné cesty pracovníkov z týchto
pracovísk. Septembrové stretnutie slovenských
a poľských kolegov len potvrdilo túto skutočnosť
a aj význam a dôležitosť bilaterálnej a multilaterálnej spolupráce policajných zložiek, ktorú
v rámci svojej činnosti realizujú aj uvedené
útvary na Slovensku a v Poľsku.

Vydáva: K ancelária m inistra vnútra SR ,
Pribinova 2, 812 72 Bratislava.
Telefónne číslo: 02/50944352.
Uzávierka čísla bola: 26.9.2018.
Príspevky do ďalšieho vydania zasielajte do 3.10.2018 na adresu: ezvesti@m inv.sk .

