
 

V rámci univerzitných zvyklostí sa na Aka-
démii Policajného zboru v Bratislave kona-
la slávnosť, na ktorej boli po prvýkrát v 
histórii slávnostne promovaní prví absol-
venti Univerzity tretieho veku. 

Po trojročnom štúdiu si 83 študentov - seniorov prevzalo z rúk prvého prorektorka Štefana Kočana osvedčenie o absolvovaní záujmového štúdia 
v rámci celoživotného vzdelávania, čím ukončili šesťsemestrálne štúdium v študijnom programe ochrana osôb a majetku. Týmto promočným 
aktom   študenti  -  seniori ukončili sériu zaujímavých prednášok a praktických cvičení, na ktorých sa mohli dozvedieť viac o činnosti orgánov 
činných v trestnom konaní, ale si aj priblížiť činnosť slovenskej polície. 

Záujem o túto formu ďalšieho vzdelávania pre starších občanov Slovenskej republiky potvrdil správnosť zámeru rektorky Akadémie Policajného 
zboru v Bratislave Lucie Kurilovskej poskytnúť túto formu štúdia širokej verejnosti. Univerzita tretieho veku na Akadémii Policajného zboru je aj 
v tomto období pripravená prijať ďalšie prihlášky od záujemcov - seniorov, ktorí aj v staršom veku túžia po poznaní niečoho nového v rámci poli-
cajných vied.  

Dvaja príslušníci Horskej záchrannej služby z oblastného 
strediska zo Západných Tatier spolu s dvojicou dobrovoľ-
ných záchranárov Horskej záchrannej služby navštívili v 
sobotu 29. júna 2019 mestskú časť Liptovského Hrádku 
Dovalovo. 
V tamojšej materskej škole sa konal športový deň, ktorým 
deti symbolicky odštartovali prázdniny. S deťmi sa stretli 
policajti, hasiči aj členovia Horskej záchrannej služby.  
Medzi príslušníkov integrovaného záchranného systému 
zavítal aj štátny tajomník ministerstva vnútra SR Rudolf 

Urbanovič, 
ktorý ocenil, 
že prezentujú 
svoju prácu i 
technické 
vybavenie na 
podobných 
podujatiach. 
Deti sa mohli 
posadiť do 
vozidiel pou-
žívanými 
záchranármi. 

Záchranári predstavili svoju techniku na Športovom dni detí v Liptovskom Mikuláši 
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SOŠ PZ Košice zorganizovala kurz 
pre starších referentov polície 
 
 
V dňoch 18. až 26. júna 2019 Stredná odborná škola 
Policajného zboru Košice realizovala základný doplňujúci 
kurz Špecifiká výkonu služby staršieho referenta pre prá-
cu v komunitách. Kurz trval 7 dní a zúčastnili sa ho starší 
referenti zaradení na obvodných oddeleniach PZ v rámci 
KR PZ v Košiciach, v Prešove, v Banskej Bystrici 
a v Nitre. Frekventanti kurzu boli oboznámení s poslaním 
vyplývajúcim z ich funkcie, osobitne so zameraním na 
účinné postupy na preklenutie bariér medzi sociálne vylú-
čenými skupinami a Policajným zborom. Zdokonalili svoje 
schopnosti pri nadväzovaní a usmerňovaní vzájomných 
vzťahov medzi Policajným zborom a sociálne vylúčenými 
skupinami. Bola im vysvetlená sociálna podstata problé-
mu existencie vylúčených komunít. Získali aktuálne po-
znatky z policajnej praxe o diskriminácii a rasizme, aktuál-
nych preventívnych a ďalších programoch zameraných 
na riešenie a podporu sociálne vylúčených skupín ,a tiež 
sa zdokonalili v spôsoboch a postupoch účinnej komuni-
kácie, s cieľom využiť ich pri svojej náročnej práci. 
V neposlednom rade získali možnosť priamo v teréne 
vymeniť si poznatky o tzv. dobrej praxi so skúsenejšími 
kolegami.    

 

Športové centrum polície získalo na II. Európskych hrách v Minsku tri medaily  

Mimoriadne úspešné boli II. Eu-
rópske hry v Minsku pre Športo-
vé centrum polície (ŠCP).  

Z celkového počtu 75 športovcov, 
ich bolo až 22 členmi ŠCP. Naši 
športovci dokonca získali tri 
z celkového počtu štyroch medailí 
slovenskej výpravy. Šprintér Ján 
Volko skončil na druhom mieste, 
rýchlostní kanoisti – K4 – brali 
bronz a rýchlostná kanoistika Ma-
riana Petrušová sa taktiež tešila 
z bronzu.  

Na podujatí súťažilo spolu viac ako 
4000 športovcov. 

Viac informácií o úspechoch 
Športového 
centra polí-
cie sa do-
zviete na  
jeho facebo-
okovej strán-
ke.  

MV SR vyhlásilo výzvu na podporu  
dobudovania technickej infraštruktúry 
 
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán 
pre časť operačného programu Ľudské zdroje, vyhlásilo dňa 26. júna 
2019 výzvu s kódom OPLZ-PO6-SC611-2019-1 zameranú na podporu 
dobudovania základnej technickej infraštruktúry, ktorá je spolufinanco-
vaná zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. 

Výzva je zameraná na výstavbu a rekonštrukciu miestnych ciest, chod-
níkov pre peších a cyklistov, vrátane spevnených plôch a osvetlenia, 
ako aj mostov, 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 Eu-
rópskej Únie vyčlenených viac ako 11 miliónov eur. Žiadatelia sa na 
projekte budú podieľať s 5 percentnou spoluúčasťou. 

Viac na https://www.minv.sk/?aktualne-informacie-
10&sprava=budovanim-chodnikov-ciest-a-mostov-zlepsime-dostupnost-
sluzieb-pre-obyvatelov-marginalizovanych-romskych-komunit 

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


Pozrite si fotografie zo spoločnej akcie policajtov a colníkov, ktorí sa v prvý júlový týždeň zamerali na kontrolu osôb a tovaru prepravované-
ho po Dunaji. Počas akcie sa zamerali predovšetkým na environmentálnu trestnú činnosť.  

 

 

Policajti zasahovali na Dunaji, zamerali sa najmä na envirokriminalitu 
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