
 

Slovenská republika si 29. augusta 2019 pripo-
menula výročie Slovenského národného povsta-
nia, ktoré pred 75 rokmi vypuklo v Banskej Bys-
trici.  

V srdci Slovenska si predstavitelia vlády uctili tento 
významný historický míľnik spolu so zástupcami 
Národnej rady SR, prezidentkou SR, predsedom 
vlády ČR, so zástupcami zahraničných diplomatic-
kých misií, predstaviteľmi odboja a množstvom  
Slovákov. 

„Je nesmierne dôležité neustále si pripomínať našu 
históriu a brať si z nej ponaučenie. Vážme si slobo-
du, ktorú nám vybojovali účastníci odboja v mnohých 
prípadoch na úkor vlastných životov či životov ich 
najbližších. V dnešnej modernej dobe si už ani nevie-
me predstaviť, čo museli prežiť títo odvážni muži, 
ženy a mnohokrát aj deti, aby sme my dnes mohli žiť 
v slobode, demokracii a mieri,“ povedala na margo 
osláv ministerka vnútra Denisa Saková.  
 

Veľkolepé oslavy 75. výročia Slovenského národné-
ho povstania by nebolo možné organizačne zabez-
pečiť bez účasti našich bezpečnostných zložiek, 
ktorých boli na mieste stovky.  

Od pondelka 2. septembra 2019 si v Žiline môžu 
cudzinci vybavovať svoju agendu v moderne zre-
konštruovaných priestoroch.  

„V posledných rokoch zaznamenáva slovenská cudzi-
necká polícia neustály medziročný nárast žiadostí 
o jednotlivé druhy pobytov a s tým je spojený aj nárast 
agendy a zvyšovanie zaťaženosti policajtov. Za prvý 
polrok tohto roku evidujeme medziročný nárast o 25 %, 
v prvom polroku 2018 medziročný nárast o 36 % a  
za rovnaké obdobie roku 2017 medziročný nárast  
o 29 %,“ uviedla ministerka vnútra Denisa Saková.  

Oddelenie cudzineckej polície PZ Žilina prijalo v I. pol-
roku 2019 celkovo 2 592 žiadostí, čo je až o 73 % viac 
ako v I. polroku 2018 (1 498).  „Otvorením zrekonštruo-
vanej budovy tohto oddelenia sme spojili doterajšie 
sídlo v Kysuckom Novom Meste a staré klientske pra-
covisko v Žiline do jedného funkčného pracoviska. 
V zrekonštruovanej budove sa vytvára ďalšie pracovis-
ko pre klientov - štátnych príslušníkov tretích krajín, 
ktoré na starom pracovisku nebolo možné vytvoriť. 

Veríme, že týmto krokom odstránime čakacie doby pre klientov, prípadne ich podstatne skrátime,“ povedala ministerka vnútra.   
Takáto zmena umožní úspory v oblasti personálnych síl, pracovného času a hodín, ktoré strávili policajti každodenným presunom 
z Kysuckého Nového Mesta. Výhodou sídla útvaru a klientskeho pracoviska v jednej budove je aj možnosť rýchleho operatívneho 
riešenia situácie v prípade potreby navýšenia pracovníkov na klientskom pracovisku. „Toto oddelenie bude zároveň jedným 
z najmodernejších v rámci cudzineckých polícií. Snažili sme sa k nemu pristúpiť proklientsky – teda lepšia dostupnosť, parkovacie 
kapacity a predovšetkým modernejšie priestory,“ povedal riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície Ladislav Csémi.  

Okrem pracoviska v Žiline MV SR zrekonštruovalo aj oddelenia v Bratislave, Prešove, Michalovciach a Banskej Bystrici. Odovzdanie 
ďalšieho novozriadeného oddelenia v Ružomberku by malo byť 1. októbra tohto roka. Rovnako sa začína s rekonštrukciou 
v Dunajskej Strede a rieši sa infraštruktúra v Nitre a Nových Zámkoch.  

Skrátenie čakania a skvalitnenie prostredia pre cudzincov v Žiline  

Ministerka vnútra Denisa Saková vzdala hold padlým hrdinom v Banskej Bystrici  
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MV SR bezodplatne získalo do svojho vlastníctva dizajny tabuliek s evidenčnými číslami 

Ministerstvo vnútra získalo v lete tohto roku bezodplatne do svojho vlastníctva dizajny fólie registrač-

ných značiek a tabuliek s evidenčným číslom motorových a prípojných vozidiel. Doterajšími vlastníkmi 

dizajnov registrovaných na Úrade priemyselného vlastníctva SR boli Ing. Peter Blizniak a spoločnosť 

TURČAN DELTA s.r.o., s ktorou malo Ministerstvo vnútra SR podpísanú od roku 2005 zmluvu na výrobu 

a dodávku reflexných tabuliek s evidenčným číslom, tabuliek CD a individuálnych EČ pre motorové 

a prípojné vozidlá. Zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú. Presné počty EČ na nasledujúci kalendár-

ny rok boli predmetom dodatkov, ktoré sa podpisovali pred koncom daného kalendárneho roka a ktoré reflekto-

vali aktuálnu situáciu v oblasti prihlasovania vozidiel. V roku 2007 sa dodatkom k zmluve zmenila platnosť zmlu-

vy na dobu určitú.  V závere roka 2018 ministerstvo vnútra vstúpilo opakovane do rokovaní s vlastníkmi dizajnov a po dlhých rokovaniach sa napokon 

podarilo dohodnúť a zmluvne zakotviť bezodplatný prevod vlastníckych práv k dizajnu fólií registračných značiek a tabuliek s EČ. „Považujem to za 

veľký úspech. Môžeme tým uzatvoriť jednu kapitolu a už nám nič nebráni v tom, aby sme vyhlásili verejné obstarávanie na výrobu a dodávku tabuliek 

s EČ," uviedla ministerka vnútra Denisa Saková. 

Ministerstvo vnútra pripravilo a v auguste tohto roka vyhlásilo nadlimitnú zákazku na výrobu a dodanie tabuliek s EČ Slovenskej republiky a súvisiace 

služby. Predpokladaná hodnota zákazky je skoro 34,5 milióna eur bez DPH. Predmetom verejného obstarávania je výroba a dodanie rôznych dru-

hov tabuliek s EČ, vrátane tabuliek s osobitným EČ, tabuliek so zvláštnym EČ, tabuliek s EČ určených pre vozidlá s čiastočným alebo plne 

elektrickým pohonom, jednotlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných individuálnych EČ s voliteľnou logistikou (EČVL), jed-

notlivo denne elektronickými prostriedkami zadávaných tabuliek s EČ a EČVL určených pre nosiče bicyklov, ako aj pre vozidlá 

s čiastočným alebo plne elektrickým pohonom, tabuliek (nálepiek) s písmenami CD a CC, ako aj ich duplikáty. Súčasťou predmetu zákazky 

sú aj služby súvisiace s výrobou, skladovaním a dodaním tabuliek s EČ (TEČ). Predpokladané množstvo vyrobených a dodaných tabuliek s EČ 

je 1 170 000 kusov za rok. Ministerstvo vnútra s víťazným uchádzačom uzavrie zmluvu o dielo na dobu určitú, a to na obdobie 48 mesiacov odo dňa 

nadobudnutia účinnosti. 

Ministerka vnútra na rokovaní vlády nepodporila návrh zákona  
o štátnej službe profesionálnych vojakov, ktorý predkladal minister 
obrany, a ktorý by mal upraviť systém odmeňovania spojený  
so zvýšením platových náležitostí profesionálnych vojakov. 

„Osobne, samozrejme, nemám nič proti zvyšovaniu platov profesionál-
nych vojakov, ale podľa mňa by sa platové náležitosti vojakov, policaj-
tov, hasičov a horských záchranárov mali riešiť spoločne a za rovnakých 
podmienok. Toto považujem za spravodlivé. Policajti, hasiči a horská 
služba sú mimoriadne dôležité profesie, ktoré denno-denne nasadzujú 
vlastné životy v prospech občanov tejto krajiny, a preto si zaslúžia byť 
adekvátne ohodnotení,“ povedala po rokovaní.  

Ministerke vnútra  záleží na tom, aby policajti a hasiči boli za ich každo-
denné nasadzovanie životov v prospech všetkých občanov SR adekvát-
ne ohodnotení a najmä, aby tieto povolania v konkurencii so súkromným 
sektorom boli atraktívne.  

V súvislosti ako zatraktívniť prácu policajtov, hasičov a horských záchranárov 
sa uskutočňujú rokovania za plnej podpory premiéra SR Petra Pellegriniho  
s ministerstvom financií.  

Ministerka vnútra bojuje za zvýšenie platov policajtov, hasičov a horských záchranárov  

Od 1. septembra 2019 platí novela zákona  o správnych poplatkoch, ktorá  oslobodzuje od spoplatnenia okrem iných  úkony policaj-
ných oddelení dokladov, predmetom ktorých je zmena priezviska po uzavretí manželstva  - s výnimkou prípadov, ak sa vydáva doklad 
v urýchlenom režime do dvoch či desiatich dní. Ak teda žena, ktorá prijala manželovo priezvisko, prípadne muž, ktorý prijal manželkino 
priezvisko,  požiada o nový občiansky preukaz, v bežnej lehote do 30 dní už nebude musieť uhrádzať 4,50 eur, polícia ho vydá bezplat-
ne. Ak ho však bude chcieť v dvojdňovej lehote, v takomto prípade za poplatok 20 eur. 

Rovnako za žiadosť o cestovný doklad s priezviskom zmeneným po sobáši  v bežnej 30-dňovej lehote sa už poplatok 33 eur vyberať nebu-
de.  Pri zrýchlených lehotách do 2 resp. 10 dní však žiadateľ zaplatí 99/66 eur. 

Odpadá aj poplatok  6,50 eur za vodičský preukaz či medzinárodný vodičský preukaz vydaný  v štandardnej  30-dňovej lehote. V urýchlenej 
lehote do 2 pracovných dní však bude treba zaplatiť 26 €. Ak si po zmene priezviska o osvedčenie o evidencii vozidla požiadate v rámci  štan-
dardnej lehoty, ušetríte  6 eur, v urýchlenej dvojdňovej lehote sa však 30-eurovému poplatku nevyhnete. 

Novela zákona sa vzťahuje aj  na vydanie spomínaných dokladov v prípade ich straty, odcudzení alebo poškodení. Ak o nové požiadate s novým 
priezviskom získaným po sobáši, polícia ich v štandardnej 30-dňovej lehote vydá bezplatne. 

Novela zákona má dopad aj na oblasť zbraní a streliva – za vydanie nového zbrojného preukazu, licencie pre fyzickú osobu, európskeho 
zbrojného pasu či nákupného povolenia a zbrojného sprievodného listu sa v súvislosti so zmenou priezviska po uzatvorení manželstva 
správne poplatky vyberať nebudú. Žiadatelia tak ušetria od 4,50 do 16,50 eur. 

 

Po sobáši si nové doklady vybavíte bezplatne  



Aj o výučbe mladých kadetov  

V dňoch 8.-18. augusta 2019 sa v čínskom meste Chen-
gdu uskutočnili Svetové hry policajtov a hasičov 2019 
– World Police & Fire Games 2019.  

 

V 63 športových disciplí-
nach si zmeralo sily 
takmer 10-tisíc policaj-
tov a hasičov zo 73 kra-
jín z celého sveta.  

Medzi účastníkmi ne-
chýbala ani malá, ale 
veľmi úspešná, 8-členná 
výprava slovenských 
športovcov.  

Získali spolu 11 zlatých 
a 3 strieborné medaily. 
Za úspešnú reprezentá-
ciu ďakujeme a srdečne 
blahoželáme. 

V dňoch 14. – 15. septembra 2019 sa pri vodnej nádrži Stará Myjava bude 
konať každoročné podujatie Triatlon pre všetkých, ktoré bude zároveň aj maj-
strovstvami Slovenska pre zamestnancov MV SR a Policajného zboru.  
Na súťaž je stále možné sa prihlásiť, kompletné propozície sa nachádzajú  
na tomto odkaze. 

Svetové hry policajtov a hasičov Prihláste sa na Triatlon pre všetkých 2019 

 
V roku 2019 si pripomíname 30 rokov od udalostí, ktoré predznamenali pád totalitného 
komunistického režimu v Československu. V snahe naplniť požiadavky odbornej 
a laickej verejnosti o objektívne spoznanie týchto udalostí bol od polovice augusta 
v bádateľni Slovenského národného archívu v Bratislave sprístupnený celý archívny 
fond Verejnosť proti násiliu 1989 – 1993, ktorého väčšinu doteraz nebolo možné študo-
vať. 

K archívnemu fondu Verejnosť proti násiliu boli vyhotovené čiastkové inventáre, na základe 
ktorých je možné nahliadnuť do obsahu fondu a následne si dokumenty vyžiadať na štúdium. 
Celkový rozsah archívneho fondu je 84 bm (niekoľko sto archívnych krabíc)  a je rozdelený  
do piatich fondových oddelení. 

K doteraz jedinému sprístupnenému fondovému oddeleniu Občianske združenie a občianska iniciatíva Verejnosť proti násiliu, 
ktoré obsahuje archívne dokumenty z novembra a decembra 1989, pribudli ďalšie tri fondové oddelenia, pokrývajúce obdobie  
od januára 1990 až do konca roka 1992. Obsahujú archívne dokumenty, ktoré popisujú prerod občianskeho hnutia Verejnosť proti 
násiliu na politické hnutie, následný vznik politickej strany Občianska demokratická únia – Verejnosť proti násiliu a neskôr len Občian-
ska demokratická únia. 

Súčasťou archívneho fondu je aj dokumentačné oddelenie  tvorené predovšetkým plagátmi, letákmi, fotografiami, audio a video  
záznamami, tlačou a trojrozmernými predmetmi. 

Archívny fond Verejnosť proti násiliu je prístupný verejnosti v rozsahu vymedzenom bádateľským poriadkom v bádateľni Slovenského 
národného archívu. Archívne dokumenty je možné si vyžiadať na štúdium za účelom historického výskumu. Niektoré časti archívneho 
fondu, podliehajúce zákonu č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, možno sprístupniť verejnosti iba v obmedzenom rozsahu. 

Slovenský národný archív sprístupnil archívny fond Verejnosť proti násiliu 

https://drive.google.com/file/d/1fsGBAnrSf3HTFDsZgemXg6N1yLmJJDpk/view?fbclid=IwAR2Y_ckLj_1xuMFjHVfHQSkmAa1ZRAjR4RbaGSALOX7dgQPKTqrLXrZc65w
https://www.minv.sk/?slovensky-narodny-archiv-1
https://www.minv.sk/?slovensky-narodny-archiv-1
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