
 

Policajný zbor spustil začiatkom júna tohto roka vlastný účet 
na Instagrame. Druhá najpopulárnejšia sociálna sieť na svete 
je zameraná na publikovanie fotografií a zameriava sa na mla-
dé publikum do 30 rokov.  

Počas prvého mesiaca začal obsah účtu Policajného zboru 
odoberať viac ako 23 000 používateľov, vďaka čomu sa stal 
najsledovanejším policajným profilom na Instagrame v Českej 
republike a na Slovensku spomedzi oficiálnych, ale aj fanúši-
kovských účtov.  

Príslušníci Policajného zboru môžu zasielať fotografie na zve-
rejnenie na adresu fb@minv.sk. Účet nájdete pod názvom 
„policiaslovakia“ alebo adresou www.instagram.com/
policiaslovakia. 

 

 

 

 

Policajný facebook má už viac ako 200 tisíc fanúšikov         

 

Oficiálna stránka Policajného zboru na Facebook presiahla už viac ako 
200 000 fanúšikov za necelého dva a pol roka svojej existencie. Celkovo jej 
obsah odoberá viac ako 220 000 užívateľov tejto najpopulárnejšej sociálnej 
sieti.  

Pri tejto príležitosti sa odoberateľom poďakoval aj prezident policajného 
zboru gen. Milan Lučanský. Stránka Policajného zboru patrí medzi najsledo-
vanejšie policajné stránky v Európe. Týždenne sa jej obsah v priemere do-
stane k viac ako jednému miliónu všetkých užívateľov Facebooku.  

Veľkým prínosom je nielen informovanie o skutočnej činnosti Policajného zboru, 
ale aj zbieranie užitočných informácií od verejnosti na riešenie trestnej činnosti 
a vyhľadávaniu osôb. Príspevky na zverejnenie posielajte na fb@minv.sk. Stránku 
nájdete pod názvom „Polícia Slovenskej republiky“ alebo adresou 
www.facebook.com/policiaslovakia.  

Doposiaľ bolo tento kalendárny rok spustených aj šesť stránok krajských riaditeľ-
stiev (BA, TT, NR, ZA, BB, KE), ktorých obsah sleduje spolu viac ako 42 000 uží-
vateľov. 

 

 

Slovenská republika sa v období od 8. do 14. apríla 2019 opäť zapojila do celoeurópskych akčných dni zameraných na obcho-
dovanie s ľuďmi na účely pracovného vykorisťovania vykonávaných právo presadzujúcimi zložkami zúčastnených krajín. Spo-
ločné akčné dni (JAD) boli pod záštitou EUROPOLU súčasne vykonávané v 22 členských štátoch EÚ a dvoch štátoch mimo EÚ 

– v Švajčiarsku a v Nórsku.  

Počas uskutočnených spoločných akčných dní príslušníci Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia poli-
cajného zboru spolu s inšpektormi práce na území SR vykonali kontrolu 25 podnikateľských subjektov a to 
najmä v oblasti stavebníctva, obchodu a priemyslu, teda na miestach kde je predpoklad, že by sa mohli nachá-
dzať potenciálne obete obchodovania s ľuďmi.  

Počas vykonaných kontrol bolo skontrolovaných spolu  428 osôb,  z toho 197 cudzincov pochádzajúcich 
z rôznych krajín, ( viac ako 50% z nich bolo občanov Ukrajiny). Spolu bolo zistených 27 nelegálne zamestnáva-
ných osôb.   

Žiadna z kontrolovaných osôb nebola identifikovaná ako obeť obchodovania s ľuďmi. 

Celoeurópske akčné dni zamerané na obchodovanie s ľuďmi  

Policajný Instagram je najsledovanejší v rámci Slovenskej a Českej republiky  
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Putovná výstava zameraná na spoznávanie dejín v okrese Komárno  
 

Pracovníci Komárňanského pracoviska  štátneho 

archívu v Nitre už tradične odštartovali sériu pu-

tovných výstav zameraných na priblíženie a bližšie 

spoznanie dejinných udalostí v okrese Komárno. 

Rok 2018 sa niesol v znamení osláv 100. výročia 

vzniku Československej republiky, 50. výročia 

obrodného procesu v roku 1968 a 25. výročia vzni-

ku samostatnej Slovenskej republiky. 

 

Témou tohtoročných prednášok boli práve tieto dôleži-

té historické medzníky. Výstava je inštalovaná na 8 

prenosných roll-up paneloch a je primárne určená 

žiakom a študentom stredných a základných škôl na 

doplnenie vedomostí z regionálnych dejín. V priebehu 

mesiaca jún si výstavu spolu s odborným výkladom 

vypočulo a pozrelo cca. 400 žiakov dvoch stredných 

a dvoch základných škôl . Keďže školský rok skončil, 

ďalšie „putovanie“ výstavy v okrese je naplánované na 

september a október 2019. Podľa doterajšieho záuj-

mu, ktorý je z roka na rok vyšší, a predbežne dohodnutých termínov na jeseň 2019 môžeme konštatovať, že tento spôsob prezentácie dejín 

je nielen pre pedagógov, ale aj pre samotných žiakov zaujímavým a prijateľným spôsobom ako si rozšíriť poznatky o dianí v regióne.  

Účinnosťou novely zákona o obecnom zriadení sa začal uplatňovať 
nový inštitút s názvom „pričlenenie obcí“. Proces pričlenenia obce 
sa týmto v praxi po prvýkrát uskutočňuje v prípade malej obec On-
davka, ktorá sa nachádza na severovýchode Slovenska 
v bardejovskom okrese. Z dôvodu nepriaznivej finančnej kondície už 
niekoľko rokov funguje bez starostu a obecného zastupiteľstva, v 
dôsledku čoho si nemôže plniť svoje zákonom ustanovené úlohy. 
Nakoľko sa od účinnosti novely zákona o obecnom zriadení uskutoč-
nili v Ondavke voľby do orgánov územnej samosprávy už dva razy 
po sebe a ani raz v nich nikto nekandidoval, čím bola naplnená zá-
konná podmienka, ministerstvo vnútra na začiatku leta v roku 2019 
vyzvalo Okresný úrad Prešov na zabezpečenie činností súvisiacich 
s pričlenením tejto nefunkčnej obce k susediacej obci.  

Zástupcovia Okresného úradu Prešov na základe podnetu zvolali na 3. 
júla 2019 zhromaždenie obyvateľov obce Ondavka, na ktorom ich informo-
vali o aktuálnom stave obce, v ktorom sa v súčasnosti obec práve vďaka 
vysokému počtu exekúcií nachádza, ako aj o nasledujúcich krokoch, ktoré 
je potrebné v súvislosti s pričlenením nefunkčnej obce uskutočniť. Prizvaní 
na zhromaždenie boli okrem zástupcov Okresného úradu Bardejov 

a zástupcov odboru miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov  a odboru  všeobecnej vnútornej správy ministerstva vnút-
ra aj starostovia susediacich obcí Becherov a Vyšná Polianka. Na tomto zhromaždení mali obyvatelia obce Ondavka možnosť vyjadriť svoj 
názor na pričlenenie obce a spoločne diskutovať o vzniknutej situácii. 

Ďalším krokom, ktorý je v súčasnosti potrebné, aby Okresný úrad Prešov 
zabezpečil, je vyzvať susediacu obec na zabezpečenie súhlasu 
s pričlenením obce Ondavka, pričom treba prihliadať aj na oprávnené 
záujmy a potreby obyvateľov nefunkčnej obce. Situácia, v ktorej sa obec 
Ondavka aktuálne nachádza bude prerokovaná na obecnom zastupiteľ-
stve susediacej obce a poslanci vyjadria svoj súhlas s jej prípadným prič-
lenením. Okresný úrad Prešov následne predloží ministerstvu vnútra ná-
vrh na pričlenenie nefunkčnej obce k jednej zo susediacich obcí 
v závislosti od zabezpečeného súhlasu s pričlenením. Nakoľko Okresný 
úrad Prešov zohráva v tomto prípade dôležitú úlohu, ministerstvo vnútra 
sa mu počas celého procesu snaží poskytovať usmernenia a svojou sú-
činnosťou tak napomáhať plynulému priebehu procesu pričlenenia ne-
funkčnej obce k susediacej obci, a to nielen z dôvodu, že ide o prvé uplat-
nenie tohto inštitútu v praxi, ale aj z dôvodu potreby opätovného zabezpe-
čenia výkonu samosprávy v nefunkčných obciach na Slovensku 
s ohľadom na obyvateľov a kvalitu ich života. Keď nariadenie vlády o prič-
lenení nefunkčnej obce k susediacej obci nadobudne účinnosť, môže 
ministerstvo vnútra na základe žiadosti poskytnúť finančný príspevok za 
účelom plynulého výkonu samosprávy obce, ku ktorej bola pričlenená 
nefunkčná obec. 

Prvé pričlenenie obce v praxi sa uskutočňuje v prípade Ondavky na severovýchode krajiny  



Aj o výučbe mladých kadetov  

Jednou z hlavných tém odboru prevencie kriminality kancelárie ministra vnút-
ra SR je problematika obchodovanie s ľuďmi. Aj práve preto sme sa v rámci 
šírenia povedomia o fenoméne nachytávania ľudí za účelom obchodovania 
s ľuďmi rozhodli v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu 
a športu SR vytvoriť svieži vizuál letnej komunikačnej kampane. 

Pomocou vizuálov chceme upozorňovať na možné podvodné správanie pri ponúka-
ní práce alebo ponuke cestovania za zážitkami. Upriamujeme sa najmä na mladých 
ľudí, ktorí najčastejšie cestujú na dovolenky alebo brigády do zahraničia, pretože aj 
zdanlivo lákavé ponuky sľubujúce nečakané zážitky sa môžu skončiť tragicky. Stá-
va sa tak v prípade, kedy si obete takýchto ponúk neoveria všetky skutočnosti, 
ktoré im (vraj) majú zabezpečiť pohodlnosť a bezpečie. Pri pracovných ponukách je 
dôležité jasne poznať pracovnú zmluvu, miesto výkonu práce a ubytovania. Pri 
cestovaní do zahraničia za prácou je to ešte o to dôležitejšie, že sa človek ocitne 
v prostredí, ktoré je mu cudzie a v niektorých prípadoch nemusí ovládať reč. Dovo-
lať sa pomoci je veľmi náročné, niekedy až nemožné. Preto, aby sa z výletu či prá-
ce nestala tragická udalosť, odporúčame byť vždy opatrní a prezieraví - aj pri hľa-
daní si práce nielen v zahraničí, ale aj vo vlastnej krajine.  

Na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru 
v Nitre sa 27.6.2019 konal pietny akt a slávnostné 
odhalenie pamätníka venovaného na pamiatku 
policajtom v Nitrianskom kraji, ktorí zahynuli vo 
výkone služby. 
 
Slávnostné odhalenie pamätníka vykonal riaditeľ 
Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre Miro-
slav Michalčík, po ktorom policajní duchovní pamät-
ník posvätili. Nasledovalo kladenie vencov a na zá-
ver zaznela hymna Slovenskej republiky. 
 

Ako dobre poznáte vašu pracovnú zmluvu? Slávnostné odhalenie pamätníka  

 
Tento týždeň opustil policajnú 
rodinu Gumička, nemecký ovčiak 
zaradený na Útvare osobitného 
určenia.  Bol vycvičený na zasaho-
vanie proti najnebezpečnejším 
páchateľom.  
 
Vypátral dvojnásobného vraha Štefa-
na Szabóa odsúdeného na doživotie, 
ktorý bol na úteku a prefíkane sa 
schovával v tajnej skrýši za zdvoje-
nou falošnou stenou skrine, rovnako 
bol nasadený aj v prípade Kuciak. 
Všade, kde sa objavil, vzbudzoval 
rešpekt, ale aj strach zo strany pá-
chateľov, ktorí by si dvakrát rozmys-
leli pokus o útek. 
Mal rád mäso, miloval detské piškóty, 
pre ktoré bol ochotný robiť čokoľvek. 
Zbožňoval plávanie a paradoxne 
prácu vo výškach, zvládal let s vrtuľ-

níkom a následné zlaňovanie. Verejnosť si môže pamätať jeho skok do auta, odkiaľ vedel vytiahnuť páchateľa. Pred 10 rokmi Gu-
mičku prijal terajší šéf útvaru Štefan Hamran, patril k najskúsenejšiemu a najstaršiemu psovodovi na útvare Lynx Commando.  
 
Minulý rok takmer zahynul po nakazení nebezpečnej choroby prenosom z kliešťa, vďaka súkromnej veterine a podpore prežil. Osud-
nou sa mu stala torzia žalúdka, napriek okamžitému zásahu sa jeho život zachrániť nepodarilo.  

Útvar osobitného určenia prišiel o jedného z najlepších štvornohých policajtov  



Dobrovoľné hasičstvo vstáva z popola. V mnohých obciach má vyše 100 ročné korene. Dlhé desaťročia bojovali v podmienkach, ktoré mali 
ďaleko od ideálneho stavu. Vďaka rezortu vnútra sa podarilo oživiť myšlienku veľkej podpory dobrovoľného hasičstva na Slovensku. 
„Je mi potešením v tejto myšlienke pokračovať. Najmä keď vidím, že celé úsilie malo a má zmysel. Takmer každá obec, do ktorej 
zavítam s novým vozidlom je plná mladých ľudí, ktorí sa opäť hrdo hlásia k tejto bohumilej činnosti. Mám z toho úprimnú radosť,“ 
povedala v tejto súvislosti Denisa Saková.  

 

Na Slovensku rastie nová generácia dobrovoľných hasičov, aj vďaka podpore MV SR  
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