
Pokroky v lavínových predpovediach 

 

 

Ministerstvo vnútra v pondelok  20.  mája 2019  sprístupnilo informač-

nú linku  k voľbám do Európskeho parlamentu.  

Na telefónnych  číslach 02/5094 2317, 02/ 5094  2312  v čase od 7.30 do 

15.30 hod.  počas celého týždňa môžete odborným pracovníkom mi-

nisterstva vnútra SR klásť otázky týkajúce sa volieb. 

V sobotu  25. mája   bude  infolinka  pre Eurovoľby fungovať počas celého 

dňa až do uzavretia volebných miestností, t.j. do 22-hej hodiny. 

 Telefónne čísla linky sú určené pre verejnosť. 

 

Voľby do Európskeho parlamentu sa budú konať v sobotu 
25. mája 2019 v čase od 7.00 do 22.00 hodiny. 

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky:   

- vo volebnom okrsku, v ktorého  zozname  voličov je zapísaný, 

- v ktoromkoľvek  volebnom  okrsku  na  základe  hlasovacieho  
preukazu , alebo  na  základe  slovenského  cestovného  
dokladu,  ak  nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky 
a ani na území iného členského štátu Európskej únie.  

Hlasovací  preukaz je možné vybaviť do piatka 24. mája 
2019 v mieste trvalého pobytu v úradných hodinách  obce/
mesta, a to buď osobne alebo prostredníctvom splnomoc-
nenej osoby. 

 

Riaditeľom Národného bezpečnostného úradu (NBÚ) sa  stal  Roman  Konečný.  Ná-

vrh predložila v utorok /21. 5. 2019/ v Národnej rade ministerka vnútra Denisa 

Saková.  

 "Môžem potvrdiť, že v koalícii je  dohoda na novom kandidátovi na  post  riaditeľa  

NBÚ s tým, že návrh schválila aj vláda a dnes sme ho predkladali v parlamente. Ide 

o Romana  Konečného,  ktorý  od  roku  2012 pôsobí ako námestník  riaditeľa NBÚ a 

spĺňa všetky zákonom stanovené podmienky," povedala Saková novinárom po predlo-

žení návrhu. 

Národná rada Slovenskej republiky zvolila ešte v ten deň  Romana  Konečného za 

riaditeľa NBÚ.  Výkon funkcie a tým aj funkčné obdobie zvoleného riaditeľa začína 

plynúť 1. júna. V tajnom hlasovaní získal 125 hlasov poslancov.   

 Poslanci zvolili Romana Konečného za šéfa NBÚ 
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Eurovoľby 2019 — infolinka  pre voličov bude fungovať až do sobotného večera 



Slovenská reprezentačná výprava sa 
zúčastnila v dňoch 9. – 13. mája v Gyori 
majstrovstiev Európy policajtov v jude. 
Našim reprezentantom tentokrát neprial 
žreb a nevyhli sa im aj zranenia. Napriek 
týmto skutočnostiam sa umiestnila naša 
reprezentantka Mgr. Adela Jakubcová 
z Akadémie PZ vo váhovej kategórii do 
70 kg na krásnom bronzovom stupien-

ku.  

 

Naša výprava po úvodnom slávnostnom 
nástupe bola v zložení: 

Milan Burda, Viliam Tomša, Marek Ma-
dzin, Branislav Marušin, Marek Janič, 
Matš Urbánek, Libor Pulc, Jakub Juhás, 
Miroslav Novotka, Lukáš Farkaš, Martin 
Slabý, Adela Jakubcová a Michaela Hla-
dová.  

Prvá viceprezidentka Policajného zboru Jana Maškarová a viceprezident PPZ 

Róbert Bozalka by sa mali stať generálmi. Vláda na svojom utorkovom rokova-

ní /21. 5. 2019/ súhlasila s návrhom na ich vymenovanie do tejto hodnosti. 

"Na základe dnešného  návrhu na vymenovanie obidvoch  viceprezidentov  do 

hodnosti generálov, ktorý  som  predložila  vláde, ak ich pán prezident vymenu-

je, tak v prípade prvej viceprezidentky Jany Maškarovej to bude v histórii prvý-

krát,  čo  bude  žena  povýšená do hodnosti  generál v rámci Policajného zboru,"  

povedala  šéfka  rezortu  vnútra  Denisa  Saková. Zároveň doplnila, že vláda 

tento návrh schválila jednomyseľne.  

Návrh na ich vymenovanie do tejto hodnosti z poverenia vlády SR, predloží pre-

zidentovi SR predseda vlády Peter Pellegrini. 

  Na 15. ME v jude získali Slováci bronzovú medailu 

 J. Maškarová a R. Bozalka by sa mali stať generálmi 

Jedinečný filmový výchovno-vzdelávací pro-
jekt pre mládež vo veku od 13 do 17 rokov 
„Čo sme si to sme, vypime si? Dievčatá...“ 
bol odprezentovaný  slovenským odborníkom 
i tínedžerom dňa 16. mája 2019 v Banskej 
Štiavnici. Najdôležitejšou súčasťou podujatia  
bola projekcia 30-minútového dokumentárneho 
filmu „Až do dna...“ (http://www.minv.sk/?
prevencia_aktuality&sprava=otvarajme-temy-o-
ktorych-sa-bezne-nerozprava). Emóciami nabitý 
dokument si so zatajeným dychom pozrelo viac 
ako sto pozvaných hostí z radov odbornej verej-
nosti, ale aj tínedžerov zo základných 
a stredných škôl  banskoštiavnického regiónu.  

Po vzhliadnutí dokumentu  študenti neformálne 
debatovali  s tvorcami filmu a odborníkmi o prob-
lematike závislostí, verejného zdravia 
a prevencie kriminality.  

Pravidelné pitie alkoholických nápojov stále 
mladšími tínedžermi a deťmi je vysoko aktuálnou 
celospoločenskou témou! Tínedžeri totiž vášnivo 
diskutovali. Nástroje prevencie v tejto oblasti 
treba efektívne posilniť. Jedným z hlavných 
partnerov projektu je preto odbor prevencie 
kriminality kancelárie ministra vnútra SR, 
ktorý sa v roku 2018 už podieľal na distribúcii 
DVD do slovenských škôl a momentálne pre-
bieha jej druhá časť. 

Projekt z dielne OZ Športom proti drogám je svo-
jím spracovaním a zameraním sa na cieľovú 
skupinu neplnoletých dievčat prvým na Sloven-
sku.  

OPK:  dokument pre tínedžerov  
o rizikách pitia alkoholu 



Víťazom 16. ročníka medzinárodnej súťaže profesionálnych a dobrovoľných hasičov Najzdatnejší hasič Rakúska TFA Austria     
v rakúskom Siegendorfe sa v kategórii 18 až 29-ročných mužov stal Slovák ppráp. Erik Remák – profesionálny hasič - zá-
chranár z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach, ktorý v celkovej klasifikácii jednotliv-
cov obsadil druhé miesto. Navyše na treťom mieste v danej kategórii 18 až 29-ročných mužov sa umiestnil aj závodný profesio-
nálny hasič Matúš Bali-Hudák zo Závodného hasičského útvaru Volkswagen Bratislava.  

V kategórii 30 - 39-ročných mužov obsadil druhé miesto nrtm. Denis Bilý – hasič - záchranár z OR Hasičského 
a záchranného zboru v Michalovciach a v kategórii 40 – 44 ročných mužov obsadil tretie miesto profesionány hasič Adrián 
Ficík zo Závodného hasičského útvaru U.S. Steel Košice. V kategórii 45 – 50 - ročných mužov sa kpt. Marek Slivka – veliteľ 
čaty z Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Michalovciach umiestnil na druhom mieste. 

Hasiči museli okrem iného, v štyroch disciplínach nasledujúcich po sebe s maximálne 8-minútovou prestávkou na oddych zdolať 
11-podlažnú budovu výbehom a zostupom, rozvinúť pogumovanú hadicu pod tlakom vody v dĺžke 20 metrov a vodným prúdom 
zasiahnuť terč či posúvať päťkilogramovým kladivom bremeno v tzv. hammer boxe. Potom prenášali 80-kilogramovú figurínu ako 
záťaž, simulovali záchranu osoby na vzdialenosť cca 100 metrov a liezli pomocou lana na trojmetrovú bariéru.  

Na súťaži sa zúčastnilo okolo 100 profesionálnych a dobrovoľných hasičov z Rakúska, Nemecka, Slovenska, Česka, Maďar-
ska, Rumunska a Veľkej Británie.  

 

  

     Slovenskí hasiči patrili na medzinárodnej súťaži v Rakúsku medzi najlepších 

      Časopis tvoríte aj vy! 

 Vážení kolegovia, vaše príspevky do eZvesti MV SR 

 posielajte na e-mailovú adresu ezvesti@ minv.sk 



Počas tohtoročných Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji dohliadali na pokojnú atmosféru v uliciach Bratislavy  i členovia Antikonfliktného tímu PPZ. 

 

 

  

   Foto: Vlado Benko 

Antikonfliktný tím PPZ v uliciach Bratislavy počas MS v ľadovom hokeji 2019 
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