
Pokroky v lavínových predpovediach 

 

 

Policajt z Úradu na ochranu ústavných činiteľov (ÚOÚČ) počas služby pomohol mužovi, ktorého napadol útočník za bieleho dňa 

na ulici v Bratislave.  

Martin Kovár bol v službe aj v sobotu 1. júna 2019 a spolu s kolegami zabezpečoval pokojný priebeh Parlamentného zhromažde-

nia NATO v Bratislave. Keď autom prechádzal cez Hurbanovo námestie, vbehol mu do cesty človek s výkrikom „Pomóc, bijú sa 

tam ! “  

Po vystúpení z auta zbadal na zemi ležať muža so zakrvavenou  hlavou 

a ďalšiu osobu, ktorá na neho útočila. Keďže útočník nereagoval na vý-

zvy, Martin Kovár musel muža spacifikovať a taktiež  pomôcť zranenému 

človeku. „Muž nereagoval na moje podnety a bol už v bezvedomí, preto 

som ho uviedol do stabilizovanej polohy a požiadal nezúčastnenú oso-

bu, aby vybrala sterilné gázy z autolekárničky, ktoré som následne prilo-

žil na krvácajúcu ranu a pokúšal sa zastaviť krvácanie,“ opísal situáciu 

Martin. Medzitým komunikoval aj so sanitkou, ktorá už smerovala na miesto 

a zároveň kontroloval zadržaného.  Miesto činu a zadržanú osobu si potom 

prevzala polícia. „Som hrdý na Martina. Zachoval si v danej situácii chladnú 

hlavu. Dúfam, že aj ostatní kolegovia si z neho budú brať príklad,“     povedal 

riaditeľ Úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR 

Radoslav Štrba.  

Martin Kovár po tomto incidente naďalej pokračoval v plnení úloh v rámci Par-

lamentného zhromaždenia NATO.  

Oddelenie komunikácie a prevencie KR PZ v Bratislave počas 
tohtoročných MS v ľadovom hokeji 2019 prinášalo pravidelne 
denne pre verejnosť aktuálne informácie o opatreniach bratislav-
skej polície na Facebooku. 

 

Počas celej doby trvania majstrovstiev bol ako účinný nástroj informo-
vania verejnosti využívaný najmä oficiálny Facebookový profil „Polícia 
SR – Bratislavský kraj“. Prostredníctvom neho sme priniesli celkovo 26 
rôznorodých príspevkov a to o zložkách bratislavskej polície, ktoré sa 
starali o bezpečnosť fanúšikov počas šampionátu. Taktiež sme pred-
stavili mimorezortnú spoluprácu s Ministerstvom obrany a medzinárod-
nú spoluprácu s políciou Rakúska a Českej republiky. Reagovali sme 
na aktuálne dianie aj spracovaním 6 videí, ktoré plnili informatívny a 
preventívny účel. Videá sme prinášali priamo z miesta šampionátu, aj 
formou živých prenosov napríklad z odprevádzania fanúšikov na želez-
ničnú stanicu.   O tom, že policajný facebook splnil svoj účel, svedčia 
desiatky pozitívnych komentárov k príspevkom, stovky vzhliadnutí videí 
a tisíce lajkov k zverejneným fotografiám a článkom. Dúfame, že sme 
aj takýmto spôsobom prispeli k príjemnej atmosfére a kvalitnej informo-
vanosti na Majstrovstvách sveta v ľadovom hokeji 2019 v Bratislave. 

Bratislavská polícia informovala počas MS v hokeji 2019 verejnosť na Facebooku  
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Martin Kovár zachránil napadnutého muža a útočníka odovzdal policajnej hliadke 



Prvá spoločná  operácia agentúry Frontex  
na Západnom Balkáne    
 

Zahájenie prvej spoločnej operácie Európskej Pohraničnej 
a Pobrežnej agentúry Frontex na Západnom Balkáne sa konalo 
21.5.2019 sa v Tirane, za prítomnosti predsedu vlády Albánska 
Edi Ramu, ministra vnútra Albánska Sandera Leshaja, Európske-
ho komisára pre migráciu Dimitrisa Avramopoulosa, výkonného 

riaditeľa Frontex Fabrica Leggeriho, členov riadiacej rady Fron-
tex a zástupcov albánskych zložiek. Spoločná operácia  bude   
na žiadosť albánskych orgánov prebiehať na pozemnej hra-
nici medzi Albánskom a Gréckom, z dôvodu enormného 
nárastu nelegálnej migrácie. Celkovo bude okrem techniky  
nasadených 50 policajtov z 12 členských štátov EÚ, špecialistov 
na hraničnú kontrolu, odhaľovanie odcudzených vozidiel, špecia-
listov na odhaľovanie prípadov nelegálnej migrácie, obchodova-
nia s ľuďmi a terorizmu. Slovensko bolo v Tirane zastúpené plk. 
Mgr. Martinou Matuškovičovou, zástupkyňou riaditeľa úradu 
hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru.     

Policajný zbor má už vlastné oficiálne konto aj na druhej 
najpopulárnejšej sociálnej sieti Instagram pod názvom 
„policiaslovakia“ (www.instagram.com/policiaslovakia).  
 
Na Instagrame bude polícia zverejňovať fotografie týkajúce sa 
jej činnosti, ale aj pre-
ventívnych či náboro-
vých aktivít. Za prvých 
12 hodín od spustenia 
stránky sa k nej pridalo 
viac ako 1000 sledova-
teľov. Obsah účtu sa dá 
prezerať aj prostredníc-
tvom internetového pre-
hliadača, avšak lepšie 
užívateľské podmienky 
ponúka bezplatná mobil-
ná aplikácia.  
 
Príslušníci Policajného 
zboru a priatelia polície 
môžu svoje námety na 
zverejnenie posielať na 
adresu fb@minv.sk.  
Hlavným komunikačným 
kanálom a zdrojom den-
ných aktualít zostáva 
naďalej facebookova 
stránka „Polícia Sloven-
skej republiky“ spoločne 
so stránkami krajských 
riaditeľstiev.  

Najlepšie policajné fotky sú na Instagrame 
MVSR ocenilo Slovenský červený kríž 

Štátny tajomník rezortu vnútra Rudolf Urbanovič odo-
vzdal pamätnú plaketu  Slovenskému Červenému  krížu 
(SČK) územnému spolku Liptov pri príležitosti 100. výro-
čia SČK.  

Stalo sa tak v pondelok 3. júna 2019 v Dome kultúry v Lip-
tovskom Mikuláši. Ocenenie prevzali riaditeľka Územného 
spolku Liptov SČK Marika Kubíková a predsedníčka organi-
zácie Marta Voštináková. 

„Spolupráca medzi zložkami záchranného systému, ktoré 
patria pod náš rezort, je veľmi dobrá. Policajti, hasiči či hor-
skí záchranári sa so zástupcami Slovenského Červeného 
kríža stretávajú pravidelne. Aj v Liptove vnímame spoluprácu 
veľmi pozitívne. Ministerstvo vnútra podporilo Územný spo-
lok Liptov v ostatnom období aj finančne. Veľmi si vážime 
vašu prácu, za ktorú vám patrí obdiv, úcta a srdečná vďaka,“ 
povedal Rudolf Urbanovič                   

Školenie azylových expertov z  Čiech 

a  Slovenska 

Zamestnanci migračného úradu MVSR a odboru azylo-
vej a migračnej politiky rezortu vnútra Českej republiky 
sa stretli na spoločnom školení k téme vylúčenia 
z medzinárodnej ochrany. 

Slovenskí a českí experti sa stretli v dňoch od 13. do 15. 
mája 2019 v CÚZ Štrbské Pleso. Stretnutia sa zúčastnilo 32 
expertov, 15 za Slovensko a 17 za ČR. Školenie bolo zame-
rané na jeden zo vzdelávacích modulov Európskeho podpor-
ného úradu pre azyl (EASO) pod názvom EXKLÚZIA, resp. 
vylúčenie. Cieľom týchto stretnutí je získanie odborných 
vedomostí zo špecifických oblastí azylového konania, ktoré 
sú potrebné na kvalifikované a kvalitné posúdenie 
a rozhodnutie žiadostí o medzinárodnú ochranu. Samotný 
modul Exklúzia, ktorý je súčasťou Európskeho azylového 
kurikula,  patrí medzi najnáročnejšie moduly, keďže sa za-
meriava na posudzovanie vylúčenia žiadateľov o azyl z po-
skytnutia medzinárodnej ochrany.  

http://www.instagram.com/policiaslovakia
mailto:fb@minv.sk


Národná ústredňa informácií o pasažieroch ÚMPS PPZ zorganizovala 
dňa 23. mája 2019 v Bratislave medzinárodný seminár zameraný na 
efektívne využívanie údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR údajov) 
a ich výmenu v rámci krajín V4 a Rakúska. Na pracovnom stretnutí boli 
riešené praktické otázky súvisiace s kvalitou a rozsahom poskytova-
ných dát od leteckých spoločností, podmienkami výmeny PNR údajov 
vzhľadom na vnútroštátnu právnu úpravu jednotlivých krajín, procesom 
certifikácie pripájania leteckých spoločností a ochranou osobných úda-
jov cestujúcich. Medzinárodný seminár na cezhraničnú výmenu know-
how bol 
zrealizo-
vaný 
v rámci 
národné-
ho projek-
tu SK 
2018 ISF 
SC5/NC2/
A4.   

  

Slovenský národný archív 

otvorí zdarma svoje brány 

 

Medzinárodný deň archívov sa oslavuje 
každoročne 9. júna. V tento deň v roku 
1948 totiž založila organizácia UNESCO 
Medzinárodnú radu archívov.  

 

Pri tejto príležitosti Vás pozývame na-
zrieť, čo sa deje za dverami Slovenského 
národného archívu už tento víkend 
v sobotu 8. júna 2019 v čase od 9:00 
do 17:00 hodiny.  

Okrem nahliadnutia do archívneho depo-
zitu, reštaurátorských dielní či digitalizač-
ného pracoviska si budú môcť návštevní-
ci sami niečo vyrobiť, zasúťažiť si 
o zaujímavé ceny a vidieť originálne do-
kumenty z osobného fondu M. R. Štefáni-
ka.  

Nudiť sa nebudú ani deti, ani dospelí. 
Zamestnanci SNA sa už tešia na Váš 
záujem a zvedavé otázky. Ste srdečne 
vítaní! 

Školenie pracovníkov matričných úradov a okresných úradov na 
úseku matrík sa konalo 27. 5. až 30. 5. 2019 v Podbanskom,. 
Organizátorom bola Asociácia vzdelávania samosprávy, lektor-
sky pokryli školenie odborníčky z rezortu vnútra z oddelenia 
matrík. Za SVS MV SR to bola JUDr. Alena Kružliaková, vedúca 
oddelenia matrík, Mgr. Iveta Kusová, pracovníčka oddelenia 
matrík a pracovníčka OÚ  Žilina Mgr. Alena Štrbová.    

Program bol zameraný na nové postupy a právne zmeny 
v činnosti matričných úradov a iných orgánov verejnej správy 
v oblasti, týkajúcej sa osobného stavu občanov ako sú narode-
nie, uzavretie manželstva, úmrtie, zmena mena a priezviska, 
určenie a zapretie rodičovstva, rozvod a neplatnosť manželstva, 
osvojenie dieťaťa, zmena pohlavia a identity a iných životných 
situácií, ktoré nastanú nielen na území SR ale aj v cudzine a sú 
predmetom zápisu do osobitnej matriky vedenej MV SR.  
 
Výmena skúsenosti bola zameraná tiež na problematiku uzatvá-
rania manželstiev občanov SR s cudzincami, s príslušníkmi 
tretích krajín mimo územia SR s poukazom na eliminovanie 
účelových manželstiev. Školenie sa venovalo aj praktickým 
(vizuálnym) ukážkam elektronizácie matrík /IS CISMA/, ktorého 
gestorom je MV SR.  Tiež boli oddiskutované rôzne iné témy 
týkajúce sa pracovníkov slovenských matričných úradov. Škole-
nia sa zúčastnilo 504 pracovníkov matričných úradov 
a okresných úradov na úseku matrík. 

 Pracovníci matričných úradov sa školili                

 

Časopis  

tvoríte  

aj vy! 
  

Vážení kolegovia,  

vaše príspevky  

do eZvesti  môžete  

posielať na  e-mailovú  

adresu : 

ezvesti@ minv.sk 

 

Medzinárodný  seminár  expertov  útvarov  

informácií o cestujúcich z krajín V4 a Rakúska 



Útvar osobitného určenia PPZ, v zahraničí známy aj ako Lynx Commando, zorganizoval v dňoch 20. – 24. mája 2019 v meste Komárno, 
veľké protiteroristické cvičenie špeciálnych zásahových jednotiek zoskupenia Atlas pod názvom Cooperation 2019/I. Špeciálne zásahové 
jednotky cvičili na šiestich výcvikových stanovištiach súčasne. Špeciálne protiteroristické jednotky z Belgicka, Bulharska, Českej republiky, 
Írska, Maďarska, Poľska, Rakúska, Rumunska či dokonca zo Singapuru nasadili v spoločnom výcviku s príslušníkmi Lynx Commanda    
takmer 180 svojich príslušníkov.  

Vzhľadom na precvičované špeciálne postupy bol nasadený aj vrtuľník Mil-171 Leteckého úradu MV SR a zapožičaná špeciálna technika, 
vrtuľník UH-60 Black Hawk od OS SR a špeciálne zásahové vozidlá s plošinami z Rakúska a z Maďarska.  

Cvičenie Cooperation 2019/II v rovnakom formáte, s inými jednotkami, sa na území Slovenska uskutoční tento rok ešte raz v termíne         
od 7. – 11. októbra 2019. Doposiaľ sa prihlásilo 14 ďalších krajín. Mimoriadny záujem vysoko prevyšujúci naše kapacitné možnosti  nás  
nesmierne teší. Vnímame ho ako potvrdenie medzinárodných úspechov slovenského elitného protiteroristického zásahového útvaru aj toho, 
že zámer vybudovať Centrum excelentnosti na území Slovenskej republiky treba podporiť. 

 Protiteroristické cvičenie špeciálnych zásahových jednotiek Atlas — Cooperation 2019/I  
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