
 

Podľa dostupných údajov bolo za prvé tri mesiace 
v Európskej únii, Nórsku a Švajčiarsku podaných  
za prvé tri mesiace tohto roka okolo 160.000 žiados-
tí o azyl. Na Slovensku je situácia stabilizovaná.  

Jedným z najdôležitejších nástrojov boja proti nele-
gálnej migrácii by mali byť fungujúce návraty. 
Uviedla to ministerka vnútra Denisa Saková, ktorá 
sa v piatok v Luxemburgu zúčastnila na rokovaní 
Rady v zložení ministrov spravodlivosti a vnútra.  

„Reálne fungujúce návraty považujem za jeden 
z najefektívnejších faktorov odradzujúcich migrantov  
od nelegálnej cesty do Európy,“ povedala Saková.  

Základom pre úspešnosť návratov je podľa nej spolu-
práca tretích krajín. „Tu sú nedostatky asi najviditeľnej-
šie. Máme už k dispozícii nástroje, ktorými môžeme 
tretie krajiny motivovať, aby sa ich spolupráca zlepšila,“ 
doplnila s tým, že únia musí tieto nástroje používať. 
Európska únia sa momentálne snaží zefektívniť proces 
návratu neúspešných žiadateľov o azyl späť do ich kra-
jín. Novinkou môže byť napríklad zavedenie sankcií 
v prípade, ak tretie krajiny pri návratoch nebudú spolup-

racovať. Sankcie sa môžu týkať vízovej politiky. Na Slovensku bolo tento rok podaných 93 žiadostí o udelenie azylu. Z uvedeného počtu boli 
poskytnuté dva azyly.  

Rodné číslo v informačných systémoch štátnej správy postupne nahradia identifikátory fyzických osôb. Ministerstvo 
vnútra v týchto dňoch zapracúva pripomienky do návrhu nového zákona o základných identifikátoroch fyzickej osoby, 
ktorý upraví túto oblasť.  

„Rodné číslo požiadavkám dnešných informačných systémov už nepostačuje. Jedným z dôvodov je chybovosť pri jeho prideľovaní 
a následné neželané duplicity, ktoré spôsobujú v reálnom živote problém najmä občanovi. Ďalším je napríklad možnosť zneužitia 
osobných údajov, ktoré rodné číslo obsahuje, je možné z neho zistiť vek a pohlavie nositeľa, čo pri hromadnom spracovaní môže 
poskytnúť pre určité subjekty zaujímavé informácie s komerčným využitím,“ uviedla ministerka vnútra.  

Identifikátory umožnia presnú identifikáciu občana vo všetkých informačných systémoch verejnej správy a tiež plynulú komunikáciu 
medzi systémami,  skvalitnia sa infor-
mácie, s ktorými verejná správa pra-
cuje.   

Pôjde teda o prevratnú zmenu, preto-
že identifikátor fyzickej osoby bude 
potrebné premietnuť do množstva 
zákonov, ktoré v súčasnosti ako iden-
tifikátor určujú rodné číslo, číslo so-
ciálneho zabezpečenia a podobne.  

To si samozrejme vyžiada prechodné 
obdobie, v ktorom sa budú identifiká-
tory fyzických osôb používať súbežne 
s rodným číslom. Ministerstvo vnútra 
toto obdobie, vychádzajúc zo skúse-
ností iných členských štátov, odhadu-
je na desať rokov.   

Účinnosť by mal nový zákon nado-
budnúť 1. apríla  2020, naplno by sa 
mala nová sústava identifikátorov 
využívať v našom právnom poriadku 
v roku 2030. 

Rodné číslo ako trvalý identifikačný údaj fyzickej osoby sa radikálne zmení  

Denisa Saková: V Európe požiadalo o azyl 160 tisíc ľudí, v SR je situácia stabilizovaná 
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V rámci medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj 
so zločinnosťou sa  5. júna 2019 uskutočnilo zasadnutie národnej 
expertnej skupiny na elimináciu rasovo motivovanej trestnej činnosti 
a extrémizmu, ktoré viedol vedúci skupiny Martin Smiško, riaditeľ 
národnej protiteroristickej jednotky NAKA PPZ.  

Vedúci skupiny oboznámil odborníkov  z  viacerých útvarov Prezídia  Poli-
cajného zboru, kancelárie ministerky vnútra SR, Generálnej prokuratúry 
SR,  Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže, 
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, Ministerstva kultúry SR,  
a Ministerstva obrany SR s materiálom Analýza páchateľov a trestných 
činov extrémizmu za rok 2018.  

Informoval ich taktiež o novej príručke pre príslušníkov Policajného zboru 
Trestné činy z nenávisti, ktorá obsahuje informácie a postupy pre prí-
slušníkov Policajného zboru. V diskusii sa jednotliví členovia skupiny  
vyjadrovali k danej problematike a k možnostiam ďalšej vzájomnej spolu-
práce. 

Odborná konferencia Horskej záchrannej služby „Bezpečnosť a 
úrazovosť na lyžiarskych tratiach“ sa uskutočnila  v piatok 7. júna 
2019 v Jasnej. Jej cieľom bolo priblíženie problematiky bezpečnosti 
osôb. Zameraná bola na širokú škálu činností, ktoré sa vykonávajú 
na lyžiarskych tratiach, ich analýzu a návrh opatrení pre zabezpe-
čenie maximálnej bezpečnosti.  

Štátny tajomník ministerstva vnútra Rudolf Urbanovič vo svojom prí-
hovore ocenil prácu Horskej záchrannej služby i ostatných zložiek zá-
chranného systému, ktoré sa podieľajú na zásahoch v horských oblas-
tiach. „Rezort vnútra sa snaží vytvárať podmienky aj na záchranu na 
lyžiarskych tratiach a v horských oblastiach. Vlani v januári som práve tu 
v Jasnej odovzdával nové snežné skútre, predtým do vášho vybavenia 
pribudli nové vozidlá. Myslíme aj na sociálne zabezpečenie horských 
záchranárov. Verím, že na jeseň budeme poklepkávať základné kamene 
na troch nových objektoch pre Horskú záchrannú službu,“ povedal Ru-
dolf Urbanovič.  

Po jeho príhovore sa uskutočnil krst knihy „Denník písaný horami.“ Kni-
hu operátorky Horskej záchrannej služby Kataríny Števčekovej symbo-
licky ľadom pokrstil riaditeľ Horskej záchrannej služby Jozef Janiga. V 
knihe je opísaných 24 príbehov z horských oblastí, nechýbajú v nej ani 
viaceré preventívne rady a odporúčania.  

Na záver riaditeľ Horskej záchrannej služby Jozef Janiga udelil ocenenia  
za príkladný a zodpovedný výkon štátnej služby Miroslavovi Beňačkovi. 
Plaketu za zásluhy o rozvoj horskej záchrany "in memoriam" udelili Ro-
manovi Bencúrovi za významné zásluhy na rozvoji a skvalitnení systé-
mu horskej záchrany. 

Plaketu si prevzali aj Daniela Režňáková, Ján Žiška a Pavol Králik. 

 

Nová príručka Trestné činy z nenávisti 

Na odbornej konferencii ocenili horských  
záchranárov a pokrstili knihu Policajti pôsobili na misii v Srbsku v máji tohto roku, 

počas presunu domov sa s nimi stretol slovenský pre-
miér a minister vnútra Srbskej republiky.  

Cvičenie hasičov na štadióne  

Na začiatku júna vykonali príslušníci z Okresného riadi-
teľstva HaZZ v Bánovciach nad Bebravou taktické cvi-
čenie zamerané na riešenie následkov pri úniku čpavku 
v priestoroch miestneho zimného štadióna. Hasiči zasa-
hujúci v ochranných protichemických oblekoch spravili 
prieskum strojovne, kde došlo k simulovanému úniku 
čpavku. Z postihnutého priestoru evakuovali zranené 
osoby, ktorým bola poskytnutá predlekárska prvá po-
moc. Súčasne nasadili hasiace prúdy na skrápanie 
a následne previedli simulované zastavenie úniku čpav-
ku. Taktické cvičenie sa uskutočnilo v súčinnosti 
so zložkami integrovaného záchranného systému 
a krízovým štábom mesta Bánovce nad Bebravou.  

Kurz potápania hasičov v Senci 

Začiatkom júna sa v Senci uskutočnil základný kurz 
potápania pod vedením inštruktorov ERDI (Emergency 
Response Diving International), na ktorom sa zúčastnilo 
10 príslušníkov HaZZ.   

Policajná jednotka s premiérom SR 



V dňoch 29. – 31. mája 2019 sa v kanadskej Ottawe uskutočnil šiesty medzi-

národný summit Iniciatívy pre otvorené vládnutie. Delegácie zo 79 člen-

ských krajín vrátane Slovenska, ktoré je členom Iniciatívy pre otvorené vlád-

nutie od roku 2011, zástupcovia dvadsiatich miestnych samospráv 

a predstavitelia občianskej spoločnosti z celého sveta tri dni diskutovali 

o hlavných výzvach Iniciatívy pre otvorené vládnutie.  

Slovenskú delegáciu viedol na základe poverenia ministerky vnútra splno-

mocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti Martin Giertl, zodpo-

vedný za koordináciu Iniciatívy pre otvorené vládnutie na Slovensku.  

V panelových diskusiách, praktických workshopoch, prezentáciách dobrých prí-

kladov z praxe sa zúčastnení zamerali na hlavné témy summitu – potrebu zvyšo-

vať dôveru občanov v štát prostredníctvom zapájania všetkých relevantných akté-

rov (participáciu) s dôrazom na ženy a ľudí zo zraniteľných a znevýhodnených 

skupín.  

V úvodnom slove 

sa kanadský pre-

miér Justin Trude-

au venoval aj živo-

tu v digitálnej ére 

a výzvam ohľa-

dom regulácie 

sociálnych sietí 

vládami. Viaceré 

praktické kroky zo 

summitu budú 

pretavené do prí-

pravy a následnej 

implementácie 

štvrtého akčného 

plánu Iniciatívy pre 

otvorené vládnu-

tie, na ktorom  

v súčasnosti úrad 

splnomocnenca 

pracuje.  

 

Počas medzirezortného Expertného koordinačné-
ho orgánu pre boj so zločinnosťou sa dňa  
30. mája 2019 uskutočnilo zasadnutie národnej 
expertnej skupiny pre oblasť diváckeho násilia, 
ktoré viedol vedúci skupiny Adrián Vicena, slu-
žobne zaradený ako vedúci oddelenia diváckeho 
násilia úradu kriminálnej polície Prezídia Policaj-
ného zboru. 

Na zasadnutí bola vedúcim skupiny prezentovaná 
Správa o činnosti na úseku diváckeho násilia za rok 
2018 a zámer národnej expertnej skupiny vytvoriť 
novú koncepciu diváckeho násilia v súčinnosti 
s prizvanými odborníkmi. 

Zástupca Slovenského zväzu ľadového hokeja Ma-
rek Bednárik predniesol Správu o Majstrovstvách 
veta v ľadovom hokeji 2019, ktoré sa konali 
v Bratislave a v Košiciach.  

V ďalšej časti zasadnutia členovia skupiny diskutovali 
o dohovore Rady Európy č. CETS 218 
o integrovanom prístupe k ochrane, bezpečnosti 
a usporiadateľských službách na futbalových zápa-
soch a iných športových podujatiach. Predmetom 
diskusie bol aj návrh novely zákona o organizovaní 
verejných športových podujatí. 

 

Medzinárodný summit pre otvorené vládnutie Debata o vytvorení novej 
koncepcie diváckeho násilia  

Vo výbave dobrovoľných hasičov 
v obci Jalovec v okrese Liptovský 
Mikuláš pribudol od soboty 8. júna 
2019 protipovodňový vozík. Odo-
vzdal im ho štátny tajomník minis-
terstva vnútra SR Rudolf Urbano-
vič. 

„Ide o jeden z posledných z takmer 
800 protipovodňových vozíkov, ktoré 
rezort vnútra odovzdával dobrovoľ-
ným hasičským zborom v celej re-
publike. Financie na ich kúpu boli 
získané v rámci projektu Aktívne 
protipovodňové opatrenia. Ten je 
financovaný z Kohézneho fondu pro-
stredníctvom Operačného programu 
životné prostredie. Rezort vnútra na 
projekte taktiež finančne participuje,“ 
informoval štátny tajomník minister-
stva vnútra SR Rudolf Urbanovič. 

Kľúče od protipovodňového vozíka 
odovzdal Štefanovi Matloňovi, veliteľovi Dobrovoľného hasičského zboru v Jalovci. Na odovzdaní sa zúčastnil aj starosta obce Ján 
Matloň, ktorý poďakoval ministerstvu vnútra za techniku.  

Na ďalší deň sa štátny tajomník zúčastnil na súťaži dobrovoľných hasičov v obvi Závažná Poruba. Na 24 tímov čakali 3 disciplíny. 
Štafeta na 8 × 50 metrov, požiarny útok a nechýbal ani pretek jednotlivca.  

Štátny tajomník Rudolf Urbanovič odovzdal vozík a zúčastnil sa na súťaži  



Deň detí v Sobranciach  

1. júna 2019 oslávili policajti Riaditeľstva hraničnej 
a cudzineckej polície Sobrance Deň detí na futbalovom 
štadióne v Sobranciach. Pre deti pripravili zaujímavý 
program. Na úvod sa predstavili psovodi so služobnými 
psami, pútavými ukážkami prispeli policajti Oddelenia 
jazdnej polície Košice, ktorí v ukážkach prezentovali abso-
lútnu súhru koňa a jazdca. Policajti zásahovej jednotky 
predviedli aj  napínavú naháňačku a zadržanie prevádzačov 
v súčinnosti s hasičmi. 

 
V dňoch 27.- 28. mája 
2019 sa uskutočnilo 
2. prípravné stretnu-
tie ekonomického 
a environmentálneho 
fóra OBSE, ktoré 
bolo ďalším z radu 
podujatí v rámci slo-
venského predsed-
níctva. 

Sekcia krízového 
riadenia MV SR bola 
pri tejto príležitosti 
oslovená s organizo-
vaním sprievodného 
programu pre delegá-

tov podujatia. V úzkej spolupráci so Slovenskou elektrizačnou a prenoso-
vou  sústavou a Slovenským vodohospodárskym podnikom usporiadala 
prehliadku vodného diela Gabčíkovo a elektrickej stanice Gabčíkovo spoje-
nú so statickou ukážkou techniky HaZZ využiteľnej pri výpadkoch elektric-
kého prúdu a ďalších mimoriadnych udalostí.  

 

 

Migračný úrad MV SR v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie v Bratislave vás srdečne pozýva na Informač-
ný deň EASO, ktorý sa uskutoční 

21. júna 2019 od 9:00 do 13:00 h., Zastúpenie EK na Slovensku, Palisády 29.  

Stretnutie bude venované spolupráci migračného úradu s Európskym podporným  
úradom pre azyl (EASO) so zameraním na prezentáciu aktivít našich expertov 
v azylových podporných tímoch v Grécku, Taliansku a na Cypre. Na podujatí očakáva-
me účasť zahraničného hosťa z úradu EASO. 

V prípade záujmu o účasť na podujatí sa, prosím, REGISTRUJTE TU, najneskôr  
do 18. júna 2019. Registrácia je pre vstup do priestorov podujatia povinná.  
 
V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na emailovej adrese: asylum@minv.sk, alebo telefonicky + 421 907 300 603. 

Ukážka techniky pri výpadkoch elektrického  
prúdu a iných mimoriadnych udalostiach  

Pozvánka na „Informačný deň EASO“ 

Ministerstvo vnútra v dňoch 4. - 6. júna 2019 hostilo odborníkov z členských krajín Rady Európy, ktorí sa počas svojej 
návštevy zamerali najmä na oblasť fungovania vnútornej kontroly v územnej samospráve v Slovenskej republike. 

Začiatkom roka 2019 adresovalo slovenské ministerstvo vnútra 
Rade Európy žiadosť o vykonanie „peer review“, tzv. odborného 
hodnotenia zahraničnými expertmi, ktoré spočíva v nezávislom 
preskúmaní súčasného systému a následnom poskytnutí odporú-
čaní s cieľom odstrániť nedostatky a vylepšiť fungovanie 
v požadovanej oblasti. V tomto prípade išlo o preskúmanie oblas-
ti vnútornej kontroly v územnej samospráve v Slovenskej republi-
ke.  

Na úvod trojdňového stretnutia, privítal zahraničných exper-
tov štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal Bagačka, 
poďakoval im za prijatie pozvania a v rámci svojho úvodné-
ho prejavu zdôraznil záujem ministerstva vnútra na zlepšení 
kontroly v územnej samospráve. Zahraniční experti ďalej 
počas svojej návštevy absolvovali stretnutia so zástupcami  
z Ministerstva financií SR, Generálnej prokuratúry SR, Najvyššie-
ho kontrolného úradu SR, ale aj zástupcami Združenia miest 
a obcí Slovenska, Únie miest Slovenska a hlavnými kontrolórmi 
z rozličných miest a obcí Slovenska.  

Nezávislí experti z Rakúska, Veľkej Británie, Ukrajiny, Francúzska, Grécka a Dánska pôsobiaci v obdobných oblastiach zdieľali  
s účastníkmi počas jednotlivých stretnutí svoje skúsenosti z praxe a predstavili funkčné modely vnútorného a vonkajšieho kontrol-
ného systému v ich krajinách. Experti zahltili slovenských zástupcov množstvom otázok o ich víziách, očakávaniach, súčasnom 
vnútornom nadstavení a prístupnosti k prípadným zmenám v tejto oblasti. Výstupom stretnutí bude súbor zistení a odporúčaní, 
ktoré zahraniční experti spoločne vypracujú a predložia slovenským zástupcom. Na základe takéhoto dokumentu môže Pracovná 
skupina k riešeniu inštitútu hlavného kontrolóra v rámci viacerých vybraných alternatív ľahšie zhodnotiť klady, zápory, príležitosti 
a úskalia súvisiace s implementáciou toho-ktorého modelu a tým určiť smerovanie svojej ďalšej činnosti. 

Debata o zlepšení fungovania vnútornej kontroly v  miestnej samospráve  

https://docs.google.com/forms/d/1hyvdQCdEDctxd8ai7_r82AuPOxVq_PGex4T-AOMlFgI/viewform?vc=0&c=0&w=1&edit_requested=true
mailto:asylum@minv.sk


Medzinárodné preteky jazdných polícií členských štátov V4  sa uskutočnili v dňoch od 7. -  9. júna 2019 v Poľskej Lodži  za účasti 
22 jazdcov na služobných koňoch. 

Napriek dlhému presunu viac ako 600 km a služobnému vyťaženiu po náročnej ukážke na Červenom Kameni sa súťažná ekipa 
v zložení Marcel Kellner ( vedúci ekipy ), Pavol Sušinka ( sl. kôň Tara ),  Marián Zgola ( sl. kôň Dupi ), Igor Mroč ( sl. kôň Patrona ) 
a Matúš Štefko (sl. kôň Nadal ) dopracovala k prvenstvu v policajnom a skokovom parkúre vďaka Matúšovi Štefkovi.  

Reprezentačné družstvo Slovenskej republiky obsadilo celkovo 3. miesto a služobný kôň Patrona sa stal najstarším súťažiacim koňom  
(22 rokov ), ktorý absolvoval obidva súťažné parkúry. 

Cieľom súťaže bolo overenie výcviku , odvahy a poslušnosti koní plniacich si službu a špecifické úlohy v ozbrojených a ochranných zložkách 
stredoeurópskeho priestoru, kde naši jazdci aj napriek tomu, že je to súťažné zápolenie, kde naozaj rozhodujú maličkosti a aj drobné chyby 
opäť nesklamali a skončili na stupňoch víťazov v súťaži jednotlivcov a aj družstiev.  

 

 

 

 

Úspech jazdnej polície na medzinárodných pretekoch v poľskej Lodži  
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