
 

Riešenie volebných sporov bolo ústrednou témou 

dvojdňovej medzinárodnej expertnej konferencie, 

ktorá sa v týchto dňoch (27. –28. júna 2019) konala 

v Bratislave.  Ide o šestnáste medzinárodné zasad-

nutie volebných orgánov.  

Hlavným organizátorom je Ministerstvo vnútra SR a 

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania 

politických strán, v úzkej súčinnosti s Benátskou 

komisiou Rady Európy.  

„Som presvedčená, že každá krajina hľadá a vytvára čo 

najlepšie podmienky na uplatnenie volebného práva. 

Takéto konferencie nám pomôžu pri ďalšom smerovaní, 

ako volebný proces skvalitniť a zvýšiť dôveru vo výsled-

ky volieb,“ povedala na stretnutí ministerka vnútra 

Denisa Saková.  

Slovensko prešlo od roku 1989 zásadnými zmenami. 

Tie sa podpísali aj pod podmienky výkonu volebného 

práva, ktoré prešli viacerými legislatívnymi zmenami. Až 

napokon v roku 2014 sme prijali nový tzv. Volebný zákon upravujúci pravidlá výkonu volebného práva pre všetky druhy volieb. 

Zásadnú zmenu predstavuje vytvorenie profesio-

nálnej a nezávislej štátnej komisie pre voľby 

a kontrolu financovania politických strán, ktorá 

dohliada na zákonnosť priebehu volieb, ale tiež 

kontroluje financovanie politických strán. Pri sčíta-

vaní hlasov voličov sa uľahčila práca používaním 

informačného systému. Autenticita hlasovacieho 

lístka a jeho úpravy však voličom zostávajú zacho-

vané.  

Transparentnosť volieb a možnosť overenia každé-

ho jedného hlasovacieho lístka je v prípade voleb-

ného sporu v kombinácii s elektronickými zápisni-

cami veľmi dobrý spôsob ako presvedčiť voliča, že 

jeho hlas bol započítaný správne.  

Konferencie riadiacich volebných orgánov sa konajú 
každoročne, vždy v niektorej z členských krajín Rady 
Európy, a pravidelným účastníkom je aj Úrad pre de-
mokratické inštitúcie a ľudské práva, Organizácie pre 
bezpečnosť a spoluprácu v Európe.  

Ministerka vnútra Denisa Saková sa na výjazdovom rokovaní vlády dohodla so štátnym tajomníkom Ministerstva pôdohospo-
dárstva a rozvoja vidieka Gabrielom Csicsaiom, že spolu s Prezídiom Policajného zboru vyjdú v ústrety všetkým poľnohospo-
dárom a udelia im výnimku pri ich presune na vykonávanie poľnohospodárskych prác. Výnimka platí pre traktory a pracovné 

stroje opatrené tabuľkou s evidenčným číslom. Jej platnosť je od 1. júla 2019 do 30. novembra 2019. 
 
Upozorňujeme, že v prípade, ak sa budú tvoriť kolóny, je vodič takéhoto vozidla povinný umožniť ostatným  bez-
pečné predchádzanie. 

Ak si to ale bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky vyžiada, policajti samozrejme budú napriek výnimke tieto 
vozidlá odkláňať po iných trasách, prípadne im zakážu jazdu na nevyhnutný čas.  

Traktory a pracovné stroje môžu jazdiť po cestách prvej triedy  

Medzinárodná expertná konferencia o riešení volebných sporov sa konala v Bratislave  
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Slnečný sobotňajší deň 8. júna 2019 bol nabitý rôznymi akciami po 
celej Bratislave, jednu z nich ste mohli zažiť, ak ste prišli na Deň otvo-
rených dverí  v Slovenskom národnom archíve na Drotársku cestu.  

Návštevníci sa hneď vo vestibule dozvedeli základné informácie o archíve 
a čo všetko si môžu prezrieť. V priestoroch bádateľne dostali výklad 
o knižnej väzbe od odborníka na reštaurovanie, pre deti sme vytvorili mies-
to, kde si mohli „poťukať“ na starých písacích strojoch. Prehliadka pokračo-
vala do reštaurátorských dielní, tu ich čakala názorná ukážka reštaurovania 
veľkorozmernej banskej mapy.  Vopred prihlásení  účastníci si sami mohli 
pomocou špeciálnej techniky vyrobiť mramorovaný papier. Dalo sa nazrieť 

aj na pracovisko, kde 
vybrané archívne 
dokumenty dostávajú 
digitálnu podobu. 
Výstava k 100. výro-
čiu úmrtia M. R. Štefánika, pôvodne inštalovaná v  Univerzitnej knižnici na Michalskej 
ulici, teraz získala síce skromnejší priestor aj v našej budove, no napriek tomu ju ko-
legyne rozšírili o zaujímavé originály dokumentov zo Štefánikovho osobného fondu. Na 
prvom poschodí mohli zvedavci nazrieť aj do priestorov archívneho depotu a dozvedieť 
sa ako pracujeme. Zamestnanci si pre vás pripravili aj výstavku o voľbách v 20. storočí, 
ktorú pútavo dotvárali rôznorodé volebné plagáty. Poslednou zastávkou sa stala 
miestnosť s vystavenými pokladmi z knižnice SNA a kto chcel, mohol sa pokúsiť 
o rozlúštenie tzv. historickej hádanky v podobe chronostikonu. Všetci návštevníci mali 
možnosť sa zapojiť do súťaže o cenné publikácie a tričko, samozrejme ak pri odchode 
vložili do škatule správne vyplnený kvíz.  

 
Pracovná porada a 
športový deň odbo-
ru kynológie a hipo-
lógie Prezídia Poli-
cajného zboru sa 
uskutočnili v Liptov-
skom Jáne dňa 24.-
25. júna 2019.  
 
Pri príležitosti 70. 
výročia vzniku poli-
cajnej kynológie na 
Slovensku udelil 
riaditeľ odboru ky-
nológie a hipológie 
Prezídia Policajného 
zboru SR Ján Dudák 
ocenenia.  

 
Na ich odovzdávaní sa v utorok 25. júna 2019 zúčastnil aj štátny tajom-
ník ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič. 
„Dovoľte, aby som v mene vedenia rezortu vnútra vyjadril obdiv vašej 
práci. Pred pár dňami som mal možnosť zúčastniť sa na veľmi vydare-
ných oslavách 70. výročia policajnej kynológie na Slovensku. Priznám 
sa, že z programu a ukážok vašej práce na hrade Červený Kameň som 
zostal uveličený. Želám vám, nech sa vám darí nielen v práci, ale i v 
súkromnom živote,“ povedal štátny tajomník ministerstva vnútra SR 
Rudolf Urbanovič. 

Deň otvorených dverí v archíve  

Policajná kynológia rozdávala ocenenia  

Migračný úrad MV SR zorganizoval dňa 21.júla 2019 
ďalší ročník informačného dňa o činnosti Európske-
ho podporného úradu pre azyl (EASO). 

EASO info dni sa organizujú pravidelne od roku 2014. 
Každý informačný deň má svoju tému; tohtoročná bola 
zameraná na operačné aktivity, ktoré EASO realizuje 
v štátoch najviac zasiahnutých migračnými tokmi; kon-
krétne Grécko, Taliansko a Cyprus (v minulosti aj Bul-
harsko).  

Informačný deň EASO 2019 sa konal v priestoroch Za-
stúpenia Európskej komisie a zúčastnili sa na ňom re-
prezentanti viacerých zainteresovaných subjektov. Za-
mestnanci migračného úradu prezentovali zmeny, ktoré 
sa za posledný rok v jednotlivých oblastiach, ktoré EA-
SO zastrešuje udiali. Vyzdvihnuté boli aktivity, do kto-
rých sa priamo zapájajú aj naši zamestnanci. Druhá 
časť informačného dňa bola venovaná panelovej disku-
sii s vyslanými expertmi migračného úradu, ktorí pôsobi-
li v tímoch v Taliansku a Grécku.  

Slovenská republika sa na znak solidarity aktívne zapá-
ja do podpory štátov zasiahnutých migračnými tlakmi 
vysielaním expertov do tzv. azylových podporných tí-
mov EASO už od roku 2011. Za rok 2018 experti mig-
račného úradu MV SR odpracovali v Taliansku, v Gréc-
ku, na Cypre a v Bulharsku spolu takmer 600 osobodní; 
a tento rok už viac ako 320 osobodní, najviac v Grécku.  

Informačný deň migračného úradu 



Spoločné kontaktné pracovisko Slovenské Ďar-
moty, Operačného odboru Krajského riaditeľstva 
Policajného zboru Banská Bystrica navštívili uči-
telia z Policajného gymnázia mesta Körmend, 
ktoré je vzdelávacím inštitútom zabezpečujúcim 
stredoškolské dvojročné denné odborné vzdelá-
vanie pre mladých kadetov.    
 

Cieľom návštevy peda-
gogického zboru, bolo 
zvyšovanie odborných 
a praktických zručnos-
tí. Boli oboznámení 
s činnosťou kontaktné-
ho pracoviska, jeho 
využitím v praxi 
a možnosťou uplatne-
nia tejto policajnej čin-
nosti do budúcna.  

Aj o výučbe mladých kadetov  

V priestoroch Europa Shopping Center a Europa Business Center sa 
v sobotu 15. júna 2019 opäť uskutočnil „Deň hasičov“ pod záštitou Krajské-
ho riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici 
a organizačných partnerov.  

Súčasťou poduja-
tia bol už 22. roč-
ník Memoriálu 
Pavla Snopka 
a Jozefa Dobríka 
vo vyslobodzovaní 
zranených osôb 
z havarovaných 
vozidiel, ktorého 
celkovým víťa-
zom sa opäť 
stalo družstvo 
Hasičské-
ho záchranného 
zboru Královéhra-
deckého kraja. Na 
druhom mieste 
sa umiestnilo sú-
ťažné družstvo z 
OR HaZZ v Nitre 

a tretie miesto obsadilo domáce družstvo z OR HaZZ v  Banskej Bystrici.  

Zároveň sa uskutočnil aj 12. ročník súťaže TFA Slovakia 2019 (Toughest firefig-
hter alive – Najtvrdšie hasičské prežitie). Na štart súťaže TFA Slovakia 2019 sa 
tento rok postavilo štyridsaťšesť profesionálnych a dobrovoľných hasičov zo Slo-
venska, Česka, Poľska a Maďarska.  

Súťažiaci štartovali v dvoch paralelných dráhach a v štyroch súťažných disciplí-
nach (Hadice, Prekážková dráha, Veža, Schody) museli prekonať nástrahy jed-
notlivých prekážok.  

Medzinárodná odborná konferencia jazdných 
polícií  krajín štátov V4 sa v dňoch 4. až 6. júna 
2019 uskutočnila v Pezinku. Bola zameraná na 
prezentácie v oblasti priameho výkonu služby, 
veterinárnej starostlivosti, výberu a nákupu slu-
žobných koní za účasti delegácií z PZ Českej, 
Poľskej a Maďarskej republiky.  

PZ SR na uvedenej konferencii zastupovala delegá-
cia v zložení Ján Dudák (riaditeľ odboru kynológie 
a hipológie PPZ), Vincent Vaľko a Henrich Richter 
(vedúci oddelení jazdnej polície v Košiciach a Brati-
slave), inštruktorka výcviku služobných koní odboru 
kynológie a hipológie Monika Viková a referent odde-
lenia jazdnej polície Bratislava Slavomír Kvapil. 

Deň hasičov v Banskej Bystrici opäť nesklamal  Stretnutie jazdných polícií V4 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operač-
ného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ), vyhlásilo dňa 26. júna 2019 výzvu s kódom OPLZ-
PO6-SC611-2019-1 zameranú na podporu dobudovania základnej technickej infraštruktú-
ry, ktorá je spolufinancovaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.  

Výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu miestnych ciest, chodníkov pre peších a cyklis-
tov, vrátane spevnených plôch a osvetlenia, ako aj mostov,  a lávok pre peších, s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov 
marginalizovaných rómskych komunít v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach. Na túto výzvu je zo zdrojov Európskej 
Únie vyčlenených viac ako 11 miliónov eur.  Žiadatelia sa na projekte budú podieľať s 5 percentnou spoluúčasťou. 

Oprávnenými žiadateľmi vo výzve sú obce z Atlasu rómskych komunít s cieľom zlepšenia dostupnosti služieb pre obyvateľov MRK 
v segregovaných a separovaných rómskych osídleniach. Žiadatelia sú povinný realizovať projekty na oprávnených územiach.  Pre 
túto výzvu je oprávneným miestom realizácie projektu celé územie Slovenskej republiky, okrem Bratislavského  kraja.  

Podporené budú projekty, ktoré zabezpečia spojenie osídlenia s inštitúciami a službami v oblasti vzdelávania, ambulantnej formy so-
ciálnej služby, zdravia, dopravy, obecných služieb ako aj zamestnanosti. Inštitúcie, respektíve služby, s ktorými budú osídlenia spoje-
né, musia byť využívané aj obyvateľmi z MRK.  

„Primárnym cieľom tejto výzvy nie je rutinná údržba a oprava pozemných komunikácií v obci, ale vybudovanie takej infraštruktúry, 
ktorá umožní zabezpečiť zlepšený prístup z osídlení k službám, “ vysvetlil riaditeľ odboru inklúzie MRK sekcie európskych pro-
gramov ministerstva vnútra Juraj Gmiterko. 

Zlepšovanie dostupnosti aj pomocou budovania chodníkov  

http://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-dobudovania-zakladnej-technickej-infrastruktury-oplz-po6-sc611-2019-1
http://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=vyzva-zamerana-na-podporu-dobudovania-zakladnej-technickej-infrastruktury-oplz-po6-sc611-2019-1


Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance, Okresné riaditeľstvo Hasič-
ského a záchranného zboru v Michalovciach a Hasičská stanica Sobrance zorgani-
zovali začiatkom júna pre žiakov základných škôl z prihraničných obcí zaujímavú  
aktivitu. Prepojili v nej zásady prevencie boja proti kriminalite, ekoprevencie 
a prevencie proti požiarom, ktoré sa deti dozvedeli priamo v teréne počas tu-
ristickej vychádzky v blízkosti hraničného priechodu Vyšné Nemecké – Užho-
rod. Po privítaní a predstavení nasledovali krátke prezentácie všetkých organi-
zátorov, ktoré priblížili prácu jednotlivých zložiek a ich vzájomné prepojenie. 
Po úvodných formalitách  nasledovala vychádzka pozdĺž hranice do neďalekého 
lesa. Počas nej boli deti svedkami simulovaného narušenia hranice nebezpečným 
páchateľom, ktorého zadržala a spacifikovala policajná hliadka so služobným psom. 
Okrem policajtov v akcii si mohli pozrieť aj techniku, ktorú policajti denne využívajú 
pri ochrane vonkajšej hranice s Ukrajinou. Pracovníci Lesov SR porozprávali deťom 
o špecifikách ekosystému regiónu a interaktívne s nimi prešli zásady ekologického 
a zodpovedného správania sa v lese. Hasiči spestrili program ukážkou poskytnutia 
prvej pomoci a simulovaným prevozom zranenej osoby v nedostupnom teréne. Deti 
si zopakovali zásady bezpečného táborenia a zakladania ohňa v prírode.  

25. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky 
v súťaži mladých záchranárov civilnej ochrany pre 
školský rok 2018/2019 sa konal 12. – 14. júna 2019 
v prekrásnom prostredí Sninských Rybníkov.  

Cieľom súťaže mladých záchranárov je overiť si 
a precvičiť si vedomosti získané učivom Ochrana živo-
ta a zdravia, vedieť poskytnúť prvú pomoc, pripraviť 
žiakov na možné riziká vyplývajúce najmä 
z pôsobenia následkov živelných pohrôm, havárií a 
teroristických útokov. Úlohou súťaže je pripraviť žiakov 
na to, ako sa správať a čo robiť pri dopravných neho-
dách, na výlete, doma, či v obchodnom centre, naprí-
klad privolaním záchranných zložiek na čísle tiesňové-
ho volania 112 a tým zachrániť to najdôležitejšie – 
ľudský život. V roku 2019 sa v jednotlivých okresoch 
uskutočnili od 17. 4. do 20. 5. 2019 okresné kolá súťa-
že. Prvé tri víťazné družstvá postúpili do krajských kôl 
v počte 216 družstiev. Z nich postúpilo 27 družstiev na 
majstrovstvá Slovenskej republiky. Súťaže mladých 
záchranárov civilnej ochrany sa zúčastnilo aj 1 hosťu-
júce družstvo z Ukrajiny.  
 

Prevencia v teréne priamo počas prechádzky  Súťaž mladých záchranárov civil-
nej ochrany mala opäť úspech 

Čelní predstavitelia hasičov z Bulharskej republiky nav-
štívili v dňoch 17. – 19. júna 2019 Slovensko.  

Zahraničnú delegáciu tvorili generálny riaditeľ Generál-
neho riaditeľstva pre požiarnu bezpečnosť a civilnú 
ochranu v Sofii Nikolay Slavev Nikolov, riaditeľ pre pre-
vádzkové činnosti Karsimir Biserov Shotarov a inšpek-
torka oddelenia dobrovoľných jednotiek Riaditeľstva 
operačných činností Ralitsa Slavcheva Todorov.  

Slovenskú stranu reprezentovali prezident Hasičského a 
záchranného zboru Alexander Nejedlý, riaditeľ Odboru 
riadenia hasičských jednotiek Prezídia HaZZ Adrián 
Mifkovič a generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej 
ochrany SR Vendelín Horváth.  

Hlavným cieľom návštevy bol rozvoj medzinárodnej spolupráce 
medzi Bulharskom a Slovenskom v oblasti protipožiarnej bezpeč-
nosti. Systém dobrovoľnej požiarnej ochrany v Bulharskej republike 
funguje na inom princípe ako u nás a nie je organizovaný v takej 
vysokej miere ako na Slovensku. Aj preto sa vzájomné rokovania 
a diskusie týkali najmä spôsobu organizácie profesionálnych 
a dobrovoľných hasičov v oboch krajinách.  Bulharská delegácia si 
vo Výcvikovom centre HaZZ Lešť pozrela pripravené dynamické 
ukážky a simulácie zásahov hasičov. Členovia delegácie sa vo Vy-
sokých Tatrách a na hasičskej stanici v Senci oboznámili s hasič-
skou technikou využívanou na Slovensku, vrátane využitia štábneho 
vozidla pri rôznych druhoch mimoriadnych udalostí. 

 

Hasiči zo Slovenska a Bulharska si vymieňali skúsenosti v protipožiarnej bezpečnosti 



V Tatranskej Lomnici sa konal výcvik leteckých záchranárov Modulu pozemného hasenia požiarov v prírodnom prostredí, ktorý sa uskutočnil 
v spolupráci s letkou Ministerstva vnútra SR a Ozbrojenými silami SR. Za HaZZ sa na výcviku zúčastnilo 38 príslušníkov. Cieľom výcviku 
bola vzájomná spolupráca a koordinácia zúčastnených zložiek v prípade potreby hasenia požiarov pomocou leteckej techniky v ťažko prí-
stupnom teréne. Hasiči spolu s leteckými posádkami cvičili rôzne spôsoby plnenia bambi vaku, a to pomocou fireflexu z vodnej nádrže a 
pomocou plniacich prúdnic. Na výcviku si zúčastnení precvičovali aj evakuáciu a záchranu príslušníkov pri ich ohrození šíriacim sa požia-
rom. 

Spoločné cvičenie s cieľom koordinácie v prípade potreby hasenia požiarov  
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