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D. Saková: Protikorupčným
programom chceme dosiahnuť
dôveru občanov vo verejné služby
Ministerstvo vnútra SR schválilo vlastný Protikorupčný program Minis- 
terstva vnútra SR na roky 2019 – 2023, ktorý nadväzuje na schválený 
materiál Protikorupčnej politiky Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023.

„Korupčné riziká sú negatívnym 
faktorom dobre známym po celom 
svete. Rezort vnútra je jedným 
z najväčších zamestnávateľov 
na Slovensku a na každodennej báze 
intenzívne komunikuje s verejnosťou. 
Protikorupčným programom chceme 
docieliť, aby občania dôverovali 
verejným službám a presvedčili sa 
o tom, že na pôde ministerstva sa 
snažíme eliminovať priestor pre 
korupčné prostredie,“ hovorí 
ministerka vnútra SR Denisa Saková. 
Zároveň dodáva, že v blízkej budúc-
nosti sa budú nastavovať vnútorné 
procesy, pri ktorých sa pracovníci 
ministerstva chcú inšpirovať aj dobrou 
praxou a skúsenosťami zo zahraničia. 

Cieľom protikorupčného programu 
je identifikovať korupčné riziká 
a nastavovať opatrenia na ich 
odstránenie. „Naším cieľom je zmeniť 
formálny prístup k odstraňovaniu 
korupčných rizík na aktívny. Chceme 
vytvárať efektívne a účinné riešenia 
na to, ako zmenšiť priestor pre 
korupciu,“ vysvetľuje ministerka 
vnútra. 

Protikorupčný program zohľadňuje 
aktuálny stav implementácie proti- 
korupčnej problematiky a reflektuje 
potreby jednotlivých útvarov mi- 
nisterstva. Je zameraný na podporu 
plnohodnotného pracovného pros-
tredia s kultúrou protikorupčného 
správania. 

Protikorupčný program je dôležitým 
nástrojom pre efektívne predchádza-
nie novým trendom korupčných rizík, 
ktoré sa dynamicky vyvíjajú. Má za 
cieľ nielen posilňovať transparentnosť 
rozhodovacích procesov, ale taktiež 
posilňovať kultúru etiky, integrity 
a protikorupčného povedomia. Jeho 
ambíciou je koordinovane pôsobiť 
v rámci interného prostredia minis- 
terstva. Zohľadňuje tiež poznatky 
a návrhy zamestnancov.

Hlavnými oblasťami protikorupčného 
programu sú najmä oblasti rozho-
dovacích procesov - v oblasti verej-
ného obstarávania, styku s klientmi, 
pri udeľovaní oprávnení a povolení, 
prideľovaní dotácií, poskytovania 
informácií a kontrolnej činnosti. 
Identifikované riziká sú rozpracované 
na podmienky ministerstva s nasle-
dovnými cieľmi:

 • zmenšovať priestor na existenciu 
  a vznik korupčných rizík; 
 • zvyšovať povedomie zamestnan- 
  cov a posilňovať ich integritu; 
 • posilňovať integritu organizácie.

Protikorupčný program je zverejnený 
na webovom sídle MV SR.

https://www.minv.sk/?protikorupcny_koordi-
nator_zakladne_informacie/.



ČLENOVIA MODULU
NÚDZOVÉHO UBYTOVANIA
SA ZÚČASTNILI MEDZINÁRODNÉHO CVIČENIA
NA OSTROVOCH KARIBSKÉHO POBREŽIA

Členovia Modulu núdzového ubytovania sa v dňoch 14. - 18. septembra 2019 
zúčastnili medzinárodného cvičenia Plug-In-Exercise na ostrovoch Karibského 
pobrežia. Ostrovy Curacao, Bonaire a ďalšie priľahlé ostrovy boli zasiahnuté 
hurikánom Eurian, ktorého ničivá sila dosiahla najvyšší stupeň ohrozenia. Spolu 
s výdatnými zrážkami spôsobil rozsiahle škody na životoch a majetku obyvateľstva, 
poškodil infraštruktúru na ostrovoch a podľa získaných informácií 10 000 - 15 000 
osôb ostalo bez domovov. Po aktivácii Európskeho mechanizmu civilnej ochrany 
bola akceptovaná pomoc postihnutou krajinou z viacerých členských krajín EÚ. 
Zo Slovenska bol vyslaný Modul núdzového ubytovania, ktorý poskytuje v prípade 
mimoriadnej udalosti pomoc katastrofou postihnutému obyvateľstvu: núdzové 
ubytovanie v stanoch, hygienické zázemie (toalety, sprchy kontajnerového sys-
tému), registráciu rezidentov, zdravotnícku a psychologicko-sociálnu starostlivosť. 
Na poskytovaní tejto pomoci spolupracujú príslušníci Hasičského a záchranného 
zboru (HaZZ) spolu s členmi Asociácie samaritánov Slovenskej republiky (ASSR). 
Cieľom cvičenia bolo poskytnutie pomoci postihnutému obyvateľstvu. Spolupráca 
s medzinárodnými tímami nasadenými pri mimoriadnej udalosti (Modul pátrania 
a záchrany z Rakúska a Curacaa, Modul vysokokapacitného čerpania z Holandska, 
Zdravotnícky modul EMT 2 zo Španielska a Koordinačný tím zložený z expertov 
z členských štátov EÚ) a miestnymi úradmi (Ministerstvo vnútra, Ministerstvo 
zdravotníctva a predstavitelia miestneho krízového manažmentu) boli kľúčovým 
momentom pre dosiahnutie cieľa. 
Členovia modulu si mali možnosť prejsť celým misijným cyklom od aktivácie 
modulu, nasadenia v hurikánom postihnutej krajine, procesom odovzdania 
kompetencií, až po ukončenie misie. Jednou z najnáročnejších výziev pre celý 
tím bolo testovanie schopnosti pracovať v miestnych extrémnych klimatických 
podmienkach, ktoré pripravilo karibské počasie s vlhkosťou vzduchu 85 až 90% 
a teplotami do 40°C. Projekt ETC Module – Emergency Temporary Camp 
Module, - je realizovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného 
prostredia vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.



ZABEZPEČENIE POŽADOVANEJ ÚROVNE 
VZDELÁVANIA PRÍSLUŠNÍKOV PZ

Stredná odborná škola PZ Košice hľadá spôsoby a možnosti ako efektívne a kvalitne zabezpečiť odborné vzdelávanie 
a prípravu príslušníkov PZ. 

Mimo iného komunikuje s partnerskými a spolupracujúcimi policajnými školami z Českej republiky, Maďarska, Moldavskej 
republiky, Nemeckej spolkovej republiky, Poľskej republiky, Rumunska a Ukrajiny a aktuálne vytvorili priestor pre pracovné 
stretnutie na tému: „Zabezpečenie požadovanej úrovne vzdelávania príslušníkov PZ.“

Odborné podujatie sa konalo 11. – 13. septembra 2019 v priestoroch SOŠ PZ Košice. Predmetom riadenej diskusie boli 
odborné témy, ktoré v súčasnosti najviac rezonujú v policajnom vzdelávaní. 

Výsledkom odborného podujatia bola výmena skúseností, prijatých opatrení a príkladov dobrej praxe zabezpečenia 
výchovno-vzdelávacieho procesu, získali podnety, návrhy a výstupy, ktoré budú môcť implementovať do vzdelávacích 
programov a projektov s cieľom skvalitnenia policajného vzdelávania a zabezpečenia súladu obsahu policajného vzdelá- 
vania s požiadavkami policajnej praxe.

Nemecký veľvyslanec Bleicker navštívil v dňoch 
16.-17. septembra Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície

Praha, 10. septembra 2019:
Nemecký veľvyslanec v Slovenskej 
republike, pán Joachim Bleicker, 
navštívil v dňoch  16. a 17. septembra 
Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej 
polície v blízkosti ukrajinskej hranice, 
aby sa poďakoval za výbornú spolu- 
prácu medzi slovenskou a nemeckou 
políciou. Aj do budúcnosti  plánujú 
obe krajiny pokračovať v dlhodobej 
spolupráci a naďalej realizovať konkrétne 
úspechy v boji proti falšovaniu dokladov 
a prevádzačstvu.
  

Aj v nedávnej minulosti sa konali bila- 
terálne aktivity, na ktorých sa stretli nemeckí 

a slovenskí experti, aby si vymenili skúse- 
nosti a odborné poznatky v oblasti boja 
proti nelegálnej migrácii. V priebehu nekom-
plikovanej výmeny informácií ako aj pravi- 
delných hospitácií policajtov mohli byť 
spätne vyriešené rôzne prípady. Plánovaným 
nastavením aktivít je možné zlepšiť prenos 
poznatkov v stredoeurópskom priestore 
a prehĺbiť dobrú spoluprácu v boji s falšo- 
vaním dokumentov a boji s prevádza- 
čstvom. Popri pokračovaniu  realizácie 
seminárov zameraných na doklady by sa 
mala zintenzívniť spolupráca formou stret-

nutí na vyššej úrovni riade-
nia, výmena operatívnych 
informácií, aby sa utužili 
potenciály spoločnej spolu- 
práce.

Je zrejmé, že dlhoročné 
dobré vzťahy sú založené 
na vzájomnej dôvere oboch 
krajín. Spoločná práca „ruka 
v ruke“  predstavuje dôležitú  
súčasť úspechu vo vzťahu 
k boju proti falšovaniu doku-
mentov a prevádzačstvu.



Umelá inteligencia
a presadzovanie práva
Vo Viedni sa v dňoch 23. - 24. septembera 
2019 uskutočnilo každoročné stretnutie 
policajných expertov (skratka APEM 
z anglického výrazu „Annual Police 
Experts Meeting“) v rámci OBSE 
(Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu 
v Európe). Témou APEM 2019 bola „Umelá 
inteligencia a presadzovanie práva: Spo-
jenec alebo protivník?“. V rámci APEM 
2019 sa taktiež uskutočnil tzv. „side event“ 
s tematikou environmentálnej trestnej 
činnosti. Cieľom stretnutia APEM  2019 
bolo prediskutovanie potenciálnych dopa-
dov a vývoja umelej inteligencie (skratka 
AI z anglického výrazu „Artificial Intel-
ligence“)  pre prácu orgánov presadzova-
nia práva. Účasť predstaviteľov Prezídia 
Policajného zboru na APEM 2019 
zabezpečila národná kriminálna agentúra 
Prezídia Policajného zboru v spolupráci 
s úradom kriminálnej polície Prezídia 
Policajného zboru. V rámci otvorenia 
stretnutia vystúpila s uvítacím prejavom 
1. viceprezidentka Policajného zboru 
gen. Jana Maškarová. Vo svojom pre-
jave zdôraznila význam moderných 
technológií, ktoré sa z nášho pohľadu 
môžu niekedy javiť ako spojenec (pri ich 

využívaní na odhaľovanie a vyšetrovanie 
trestných činov) avšak niekedy aj ako 
protivník (pri ich využívaní na páchanie 
trestných činov). Riaditeľ odboru 
odhaľovania nebezpečných materiálov 
a environmentálnej kriminality úradu 
kriminálnej polície Prezídia Policajného 
zboru Mário Kern vystupoval na stretnutí 
ako prednášajúci expert počas tzv. „side 
event“, ktorý sa týkal environmentálnej 
kriminality, kde spolu s predstaviteľom 

Francúzska zdôraznili význam regionál-
nej (EÚ) a medzinárodnej spolupráce 
ako pridanej hodnoty k opatreniam 
na národnej úrovni v rámci boja proti 
tomuto fenoménu. Hlavná časť APEM 
2019 poukázala na fakt, že umelá inteli-
gencia má narastajúci význam z hľadiska 
bezpečnosti, ľudských práv, ako aj 
zodpovednosti na národnej, regionálnej 
a medzinárodnej úrovni, pričom však 
ide o pojem, ktorý aj naďalej hľadá svoju 
presnú definíciu. Ide o problematiku, ktorá 
prechádza neustálym vývojom, pričom je 
potrebné nielen dokázať na tento vývoj 
reagovať, ale aj vedieť predpokladať 
jeho pravdepodobné ďalšie smerovanie. 
Slovenská republika v roku 2019 vykonáva 
predsedníctvo v OBSE.
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e Počas tradičných Salaman-
drových dní organizoval Slovenský 
banský archív v Banskej Štiavnici 
6. septembra Deň otvorených 
dverí s hlavnou témou “Cesty 
medi” v archívnych dokumentoch, 
ktorá bola inšpirovaná štvordiel-
nym dokumentárnym seriálom 
“Cesty medi”.

Na hlavnej výstave si mohli návšte-
vníci prezrieť originálne archívne 
dokumenty a banské mapy, ktoré 
zobrazovali ťažbu a spracovanie 
medi na území Slovenska. Menšie sprievodné výstavy sa venovali ťažbe medi v Uhorsku, rodinám 
Thurzovcov a Fuggerovcov a ich Thurzovsko-Fuggerovskej spoločnosti, ktorá bola najvýznamnejším 
podnikom v neskorostredovekom medenorudnom baníctve v Európe.

Verejnosť mala taktiež možnosť prezrieť si fotografie z minuloročnej rekonštrukcie budovy archívu. 
V pivnici mohli zistiť, ako vznikajú banské mapy. 
Pre deti bol vytvorený sprievodný program, detský kútik, v ktorom si vyskúšali pečatenie, skladali puzzle 
s obrázkami z banských máp a hrali sa pexeso s vyobrazeniami banských zariadení.



ODOVZDÁVANIE ÁUT DOBROVOĽNÝM 
HASIČOM V OKRESOCH
KOMÁRNO, NOVÉ ZÁMKY A MYJAVA
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