
Pokroky v lavínových predpovediach 

 

Pred výjazdovým rokovaním vlády na východnom Slovensku (25. 
júna) bola šéfka rezortu vnútra D. Saková skontrolovať našu  
slovensko – ukrajinskú hranicu a priebeh príprav na naše v pora-
dí už druhé periodické schengenské hodnotenie mimo iného aj v 
oblasti „vonkajšie hranice a návraty,“ ktoré nám pravidelne     
vystavuje Európska  komisia. Kontrolou prejde pozemná  
a vzdušná hranica.  

 

Oblasť migrácie, či už legálnej, alebo nelegálnej, patrí medzi dlhodo-
bé priority ministerstva vnútra. „Spokojne môžem skonštatovať, že Slo-
venská republika patrí medzi krajiny, ktoré boli označené v predošlom 
schengenskom hodnotení ako najlepšie a pevne verím, že v tomto hodno-
tení tomu nebude inak“, dodala D. Saková. 

Riaditeľ indonézskeho Národného centra pre boj proti terorizmu Suhardi 
Alius a štátny tajomník MV SR Michal Bagačka v pondelok 24. 06. 2019 
na pôde rezortu vnútra podpísali Memorandum o porozumení medzi 
slovenským rezortom vnútra a Národným centrom pre boj proti 
terorizmu Indonézskej republiky o spolupráci v boji proti terorizmu. 
 

V podpísanom memorande sa obe strany dohodli na spolupráci Sloven-
ska a Indonézie pri predchádzaní, potláčaní a boji proti terorizmu. Roz-
sah spolupráce zahŕňa výmenu spravodajských informácií a informácií 
medzi zúčastnenými stranami týkajúcich sa prípadov zahraničných tero-
ristických bojovníkov, vrátane štátnych príslušníkov zúčastnených strán, 
podporu spolupráce medzi orgánmi činnými v trestnom konaní zúčast-

nených strán pri predchádzaní, potláčaní a boji proti teroristic-
kým skupinám, posilnenie budovania kapacít a schopností 
prostredníctvom konferenčných workshopov, vzdelávacích 
programov a vzdelávania či výmenné návštevy vysokých úrad-
níkov a odborníkov. 

„V súčasnosti viac ako kedykoľvek v minulosti je naša spoloč-
nosť konfrontovaná s hrozbou, ktorá cieli na samé základy 
štátov, bezpečnosť jeho inštitúcií a čo je najdôležitejšie, životy 
a zdravie ľudí,“ povedal Bagačka.  „Teším sa na dlhú 
a úspešnú spoluprácu pri ochrane našich občanov a v boji 
proti nezmyselnému násiliu,“ doplnil Bagačka. 

  Slovenská republika bude s Indonéziou spolupracovať v boji proti terorizmu 
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Svetový deň utečencov (20. jún) bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 2000. Od tohto roku sa každoročne vo viac 
ako 100 krajinách sveta organizujú podujatia, ktorými sa poukazuje  na životné podmienky a problémy utečencov. 

 
Žiadatelia o udelenie azylu v Záchytnom tábore v Humennom  si pripomenuli 
tento deň spoločnými športovými a voľnočasovými aktivitami. Program sa niesol 
v duchu motta „Zjednotení v rozmanitosti“. Žiadatelia si zahrali stolný futbal, pre-
zentovali domovské krajiny formou výroby a maľovania národných vlajok. Svoje 
kuchárske zručnosti ukázali počas grilovania, prípravy chutných šalátov a jedál 
podľa tradičných receptov. Atmosféru spríjemňovala obľúbená národná hudba 
z rôznych krajín pôvodu žiadateľov, ktorí sa podelili o svoje zážitky z domova ale-
bo cesty na Slovensko. 
 
Rodiny s deťmi, ktoré sú ubytované v Pobytovom tábore v Opatovskej Novej 
Vsi, navštívili najstaršiu zoologickú záhradu na Slovensku – ZOO Bojnice a obzreli 
si tiež Bojnický zámok. Touto cestou aspoň na chvíľu zabudli na svoje každodenné 
ťažkosti.   
 
Deň utečencov si žiadatelia z Pobytového tábora v Rohovciach pripomenuli už 

16. júna na „Nedeľnej Paráde“, ktorá sa konala v bratislavskej Starej tržnici. Podujatie umožnilo stretnutie ľudí z rôznych kultúr, ktorí si 
zahrali futbal a predstavili svoje tradičné jedlá a tance.  
 
Všetky aktivity pri príležitosti Svetového dňa utečencov boli pripravené zamestnancami migračného úradu MV SR v  spolupráci 
s mimovládnymi organizáciami Slovenská humanitná rada a Obec Rovné.  
 

 Svetový deň utečencov sme si pripomenuli na Slovensku aj tento rok 

Hasiči z DHZ Bratislava—Rača s prezidentkou Chorvátskej republiky 

Hasiči z Dobrovoľného hasičského zboru Bratislava – Rača sa ocitli vo všetkých veľkých chorvátskych médiách! Počas 
návštevy svojho družobného zboru v chorvátskej obci Hrasće sa totiž stretli s prezidentkou Chorvátskej republiky   Ko-
lindou Grabarovou Kitarovićovou.  

 
Stalo sa tak pri príležitosti 75. výročia 
založenia Dobrovoľného hasičského 
zboru v obci Hrasće v Záhrebe, kde boli 
na oslavy pozvaní okrem Sboru dobro-
voľných hasičú Miroslav z ČR aj členo-
via spomínaného bratislavského DHZ.  
Najväčším prekvapením pre všetkých 
bola účasť chorvátskej prezidentky. 
Slovenským, českým, talianskym hasič-
ským zborom a rovnako ako všetkým 
ďalším účastníkom akcie poďakovala 
za prácu a udržiavanie bezpečnosti v 
komunitách, v ktorých žijú. 
 
Dobrovoľný hasičský zbor sa od vla-
ňajška v Rači opätovne mobilizuje pod 
vedením viacerých aktívnych členov 
a to najmä pod vedením veliteľky zboru 
Daniely     Rősselovej-Olenočinovej jej 
zástupcu Marcela Kadlečí-
ka či Ľubomíra Krampla. Dňa 18.6.2019 
bol Dobrovoľný hasičský zbor Bratisla-
va-Rača slávnostne miestnym zastupi-
teľstvom schválený aj ako DHZO Brati-
slava-Rača. 
 



Ministerka vnútra Denisa Saková v utorok 25. júna slávnostne odo-
vzdala zástupcom obcí Stročín, Breznička, Vyšná Olšava, Kalnište, 
Veľké Revištia, Kapušianske Kľačany, Ptrukša, Oborín, Hatalov,     
Bežovce, Veľké Raškovce, Vyšné Remety, Pusté Čemerné, Poruba-
pod Vihorlatom, Porúbka, kľúče od hasičských vozidiel pre Dobrovoľné 
hasičské zbory.  

Na celom Slovensku si tieto vozidlá postupne prevezme 365 dobrovoľ-
ných hasičských zborov obcí. DHZO dostanú novú techniku v rámci 
projektu Ministerstva vnútra SR Zvýšenie odborných a intervenč-
ných kapacít 
na regionál-
nej a lokál-
nej úrovni, 
ktorý sa reali-
zuje vďaka 
podpore        
z Európskeho 
fondu regio-
nálneho roz-
voja cez 
Operačný 
program Kva-
lita životného 
prostredia. 

Výcvik modulu CBRN  

Vo výcvikom priestore MO SR Lešť sa v dňoch 12. až 14. 6. uskutočnil výcvik modulu CBRN tvoreného kontrolnými chemickými 
laboratóriami civilnej ochrany a zároveň súčinnostné cvičenie s viacerými modulmi HaZZ – konkrétne modulom vysokokapacitné-
ho odčerpávania vody, záchrany pred povodňami   s využitím člnov, čistenia a úpravy vody a logistickej jednotky.   

Cvičenie voľne nadväzovalo na minuloročné medzinárodné cvičenie v Srbsku. Jeho hlav-
ným cieľom bolo najmä precvičenie spoločných postupov, činností všetkých zúčastne-
ných pri nasadení na Slovensku a v zahraničí. Zároveň sa preverovala aj akcieschopnosť 
modulov, schopnosti prepravy materiálno-technického vybavenia. U modulov HaZZ aj 
činnosti ako jazda       v 
konvoji, práca v sťaže-
ných podmienkach, 
evakuácia obyvateľ-
stva, záchrana z vod-
nej hladiny, odčerpáva-
nie povodňovej vody zo 
zaplavených území, 
čistenie a úpravy pitnej 
vody.  

„Hoci je problematika boja proti obchodovaniu s ľuďmi        
po viacerých líniách v gestorstve Ministerstva vnútra SR, je 
dôležité zdôrazniť, že efektívny boj proti tomuto druhu zá-
važnej kriminality nie je možné realizovať bez spolupráce s 
ďalšími inštitúciami“, povedal to štátny tajomník rezortu 
vnútra Rudolf Urbanovič, ktorý je i národným koordinátorom 
pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi, počas otvorenia 
3. kola hodnotenia SR k implementácii Dohovoru Rady Eu-
rópy v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Dialo sa tak počas 
návštevy skupiny expertov GRETA v Slovenskej republike, 
ktorá sa konala 18., 20. a 21. júna v Bratislave. 
Za najdôležitejšie posuny v uplynulom období označil 
štátny tajomník prijatie zákona o obetiach trestných 
činov. „Ten, okrem iného, definuje obeť obchodovania s 
ľuďmi ako obzvlášť zraniteľnú obeť. Novelizácia zákona o 
zdravotnom poistení vytvorila podmienky pre bezproblémo-
vé poskytovanie zdravotnej starostlivosti z verejného zdra-
votného poistenia pre všetky obete obchodovania s ľuďmi 
zaradené do Programu podpory a ochrany obetí obchodova-
nia s ľuďmi, „ dodal Urbanovič. 
 
Na úrovni rezortu vnútra bol prijatý nový interný dokument   
k zabezpečeniu služieb pre obete obchodovania s ľuďmi. 
Vytvorené v spolupráci s ďalšími inštitúciami boli aj interné 
normy zabezpečujúce ľahší a efektívny prístup obetí obcho-
dovania s ľuďmi ku komplexným službám sociálneho systé-
mu a asistovaných dobrovoľných návratov. „Štatút Expertnej 
skupiny pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi je aktu-
álne v procese novelizácie.  Okrem zasadnutí expertnej 
skupiny bola zriadená pravidelná pracovná skupina zo zá-
stupcov MV SR, mimovládneho sektora a ďalších prizva-
ných inštitúcií podľa aktuálne riešených problémov. Stretá-
vajú sa na trojmesačnej báze“, spresňuje R. Urbanovič.  

 Efektívny boj proti obchodovaniu 
 
s ľuďmi je možný iba pri spolupráci 

Dobrovoľné hasičské zbory v Prešovskom a 

Košickom kraji majú nové hasičské vozidlá  



Preventívno-prezentačné podujatie pre širokú verejnosť, ktoré zorganizovalo KR PZ v Košiciach s mestom Košice sa konalo v stredu (26.6.) 
Pozdraviť deti a občanov a podporiť  kolegov  prišla i ministerka vnútra  Denisa Saková.  Program bol bohatý - policajti predviedli dynamické 
ukážky svojej práce, policajnú techniku, policajných psov i šteniatka.  Deti sa zabavili pri množstve súťaží, atrakcií, na jazde na dopravnom 
ihrisku a pod. Atmosféru si môžete pozrieť na priložených fotografiách: 

  Políca deťom 2019  —  Košice  
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