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Rezort vnútra pripravuje 
systémové riešenia v oblasti 
boja proti týraniu zvierat
Ministerka vnútra Denisa Saková sa koncom septembra stretla spolu s riaditeľom Odboru environmentálnej 
kriminality PPZ SR Máriom Kernom a riaditeľom Odboru prevencie kriminality MV SR Jozefom Halcinom 
so zástupcami mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti ochrany práv zvierat a boja proti týraniu zvierat. 
 
Hlavnou témou boli možnosti a sys-
témové opatrenia potrebné na zefek- 
tívnenie boja proti týraniu zvierat. 
Slovensko je totiž často označované 
za jedného  z najväčších nelegál-
nych vývozcov šteniatok v rámci EÚ, 
s čím, samozrejme, súvisia aj daňové 
úniky. Rovnako nelichotivá je situácia 
v rómskych osadách, kde veľmi často 
dochádza k prípadom trestného činu 
týrania zvierat.

„Okrúhly stôl s mimovládnymi orga- 
nizáciami pôsobiacimi v oblasti boja 
proti týraniu zvierat a ochrany zvierat 
sme iniciovali z dôvodu, že sledu-
jem prácu mimovládnych organizácií 
v tejto oblasti, za čo im chcem, samo- 
zrejme, veľmi pekne poďakovať, pre-
tože bez nich by situácia v oblas-
ti boja proti týraniu zvierat, ako aj 
v oblasti túlavých zvierat bola omno-
ho horšia. Mimovládne organizácie 

často krát majú možno pocit, že v tom-
to boji za práva zvierat sú osamotené, 
ale nie je tomu tak. Vypočuli sme si 
podnety a názory z ich strany, odpre- 
zentovali sme opatrenia, ktoré robíme 
na našej strane. Zároveň je našou 
úlohou hľadať ďalšie možnosti ako prijať 
systémové riešenia na zefektívnenie boja 
proti týraniu zvierat,“ povedala minister-
ka vnútra.

Pracoviská enviromentálnej krimi-
nality pôsobia na všetkých krajských 
policajných riaditeľstvách od apríla 
2019. Za environmentálnu trestnú 
činnosť sa v súčasnosti považuje 
napríklad: výstavba čiernych stavieb, 
ohrozenie a poškodenie životného 
prostredia, pytliactvo, krádež dreva, 
týranie zvierat, neoprávnené nakla- 
danie s odpadmi, vypúšťanie znečis- 
ťujúcich látok, porušovanie ochra-
ny rastlín, živočíchov, stromov a krov. 

Chránime ľudí pred
novodobým otroctvom
Obchodovanie s ľuďmi je jedným z najvýnos-
nejších trestných činov na celom svete.  Deje 
sa aj na Slovensku a obeťami obchodovania 
s ľuďmi sú tiež Slováci. Na to, aby aj polícia 
SR dokázala efektívne bojovať proti tomuto 
trestnému činu, sa na Strednej odbornej 
škole PZ Bratislava odborne vyškolilo 300 
policajtov. „Ide o skrytú trestnú činnosť, 
pri ktorej je z mnohých dôvodov náročné 
identifikovať jej obete. V tejto súvislos-
ti je veľmi dôležitá práve práca polície. 
Všeobecne je obchodovanie s ľuďmi 
závažným trestným činom, ktorý na svojich 
obetiach necháva dlhodobé následky a preto 
je potrebné, aby sa mu venovala náležitá 
pozornosť,” podčiarkuje ministerka vnútra 
SR Denisa Saková.
Obchodovanie s ľuďmi má niekoľko 
fáz. Prebieha ako verbovanie, preprava, 
odovzdávanie, prechovávanie alebo prev-
zatie osôb pod hrozbou násilia, zneužitie 
právomoci alebo postavenia s cieľom vyko- 

risťovania. V našich podmienkach vyko-
risťovanie najčastejšie zahŕňa nútenú 
prostitúciu alebo iné formy sexuálneho 
vykorisťovania, nútenú prácu alebo služby 
vrátane núteného žobrania a núteného 
sobáša. „Typickým príkladom je situácia, 
v ktorej príbuzní súhlasia s predajom diev- 
čaťa, občas aj maloletého, za účelom jej 
núteného sobáša za sumu v stovkách 
až tisíckach eur,” vysvetľuje Tibor Kovács 
zo Strednej odbornej školy Policajného 
zboru Bratislava.
Trendy týkajúce sa spôsobov ako získať 
obeť, ale aj ďalších procesov v rámci trest-
ného činu obchodovania s ľuďmi, ako aj 
spôsob vykorisťovania sa neustále menia. 
Je preto potrebné, aby sa im prispôsobili 
aj metódy vzdelávania. S cieľom  zlepšiť 
a zefektívniť prevenciu a identifikáciu 
obchodovania s ľuďmi, Stredná odborná 
škola PZ  Bratislava úspešne implementu-
je vzdelávací projekt pre 300 policajtov, 

na ktorý získala finančnú podporu z Fondu 
pre vnútornú bezpečnosť Európskej únie.
Spolu s partnermi z radov mimovládnych 
a medzinárodných organizácií a mnohými 
ďalšími MV SR pravidelne realizuje 
širokú osvetu a vzdelávanie v boji proti 
novodobému otroctvu. Ide o odborné 
konferencie, sprevádzkovali sa osvetové 
webové portály, uskutočnili sa stovky diskusií 
s mladými ľuďmi a prevádzkuje sa Národná 
linka pomoci obetiam obchodovania 
s ľuďmi a mnohé ďalšie preventívne aktivity.



POĎAKOVANIE 
ZA SPOLUPRÁCU 
PRI ORGANIZOVANÍ MS 
V ĽADOVOM HOKEJI 2019 
Igor Nemeček, riaditeľ 
organizačného výboru 
MS v ľadovom hokeji 
Bratislava-Košice 2019, 
odovzdal  poďakovanie 
rezortu vnútra SR 
za spoluprácu pri orga- 
nizovaní šampionátu 
priamo do rúk  minis-
terky vnútra  Denisy 
Sakovej. Denne sa o 
bezpečnosť občanov 
a plynulosť cestnej 
premávky staralo 
v uliciach Bratislavy  
700 až 1 000 policajtov.

MEDZINÁRODNÉ 
STRETNUTIE
KOMUNIKAČNÝCH 
ODDELENÍ POLÍCIÍ

Dvojdňové stretnutie zástupcov 
komunikačných oddelení Policaj- 
ných zborov z Českej republiky, 
Maďarskej republiky, Poľska, Sloven- 
skej republiky a Rakúska sa usku-
točnilo v Budapešti koncom sep-
tembra 2019. Cieľom stretnutia bolo 
vzájomné predstavenie činnosti 
jednotlivých oddelení, výmena 
skúseností a nadviazanie spolupráce 
do budúcnosti. Nosnou témou 
bolo pôsobenie polícií na sociál-
nych sieťach, ako napríklad na Face- 
booku, Instagrame a Twitteri. Účast-
níkov stretnutia zaujímal recept 
na úspech PZ Slovenskej republiky, 
ktorý je spomedzi týchto krajín 
najsledovanejšou policajnou zložkou 
v počte sledovateľov obsahu 
na Facebooku a Instagrame. 
Súčasťou programu bola aj pre- 
hliadka operačného strediska a video 
štúdia, a tiež návšteva najväčšieho 
maďarského hraničného priechodu 
Röszke na hraniciach so Srbskom. 

Riaditeľ legislatívneho odboru  
Dušan ŠVEDA odchádza do dôchodku 
Po 39 rokoch pôsobenia v legisla- 
tívno-právnej oblasti odišiel 
30. 9. 2019 do dôchodku náš kolega 
a skvelý spolupracovník JUDr. 
Dušan Šveda, ktorý pôsobil 
na legislatívno-právnom odbore 
od roku 1980. Najskôr ako refe-
rent, potom vedúci oddelenia, 
v  roku 1994 sa stal riaditeľom 
legislatívneho odboru, kde pôsobil 
do konca septembra tohto roku. 
Počas svojho pôsobenia v rezorte 
vnútra stál pri tvorbe mnohých 
zákonov či právnych predpisov. 

Úprimné poďakovanie za odborné 
vedenie a zodpovedné zastávanie 
svojej funkcie mu osobne vyjadrila 
i ministerka vnútra Denisa Saková.



Pracovné stretnutie s primátormi Giraltoviec a Svidníka, s dobrovoľnými hasičmi a miestnymi rómskymi komunitami absol- 
voval koncom septembra štátny tajomník rezortu vnútra Rudolf Urbanovič. S predstaviteľmi samosprávy preberal proble- 
matiku dobudovania miestnej komunikácie, rekonštrukcie hasičskej stanice a vybudovanie komunitného centra vo Svidníku.
Mestá Giraltovce a Svidník sú ukážkovými miestami, kde vedia rómske komunity žiť slušne a čisto. Spolunažívanie v týchto 
mestách je na vysokej úrovni. V Giraltovciach sú temer všetci muži zamestnaní, žijú v nízko-štandardných bytoch, o ktoré sa 
rodiny starajú. „Veľkým prínosom pre život ľudí je komunitné centrum v Giraltovciach, ktoré supluje školský klub mládeže. 
Je tu mnoho mimoškolských aktivít, deťom sa tu venujú a pracujú s nimi. Obyvatelia sú bez dlhov, riadne pracujú, 
systém je tu dobre nastavený. Tu vidno výsledky dobre robenej terénnej sociálnej práce“, ocenil prácu samosprávy i samot-
ných občanov R. Urbanovič. Rovnaké komunitné centrum by potrebovalo pre podporu svojich obyvateľov i mesto Svidník. 
Komunitné centrum totiž plní úlohu akéhosi multifunkčného centra pre matky s deťmi, kde sa podporujú, vzdelávajú 
a stretávajú. 
Druhou kľúčovou témou stretnutia bola problematika miestnych dobrovoľných 
hasičských zborov, kde hasičská zbrojnica DHZ obce Giraltovce nutne potrebuje 
rekonštrukciu.

ŠTÁTNY TAJOMNÍK RUDOLF URBANOVIČ 

V GIRALTOVCIACH A SVIDNÍKU 
O POTREBÁCH A AKTIVITÁCH MIESTNYCH HASIČOV A RÓMSKYCH KOMUNÍT 

Odborné školenie operátorov
bezpilotných lietadiel (UAV) ministerstva
Dvojdňové školenie policajných funkcio- 
nárov riadiacich výkon služby s bezpilot- 
nými lietadlami a následne praktické 
školenie na zdokonaľovanie zručností 
a rozširovanie vedomostí pre operátorov 
bezpilotných lietadiel sa konalo koncom 
septembra na Smrekovici. Odborného 
školenia sa pod vedením odboru akvizícií 
a inovácií Prezídia Policajného zboru 
zúčastnili policajti zaradení na všetkých 
výkonných útvaroch nielen z Prezídia 

Policajného zboru ale aj z Prezídia 
Hasičského a Záchranného zboru 
a Horskej záchrannej služby. 
Prezentovaných bolo niekoľko najmo- 
dernejších bezpilotných lietadiel s vybave- 
ním a technika detekcie a eliminácie 
bezpilotných lietadiel, ktoré sú v súčas-
nosti používané v rámci Ministerstva 
vnútra SR, ako aj vízia vybavenia útvarov 
príslušnou technikou v rámci pripravo-
vanej systemizácie.

Všetkých 77 účastníkov školenia bolo 
následne oboznámených s prípravou 
stratégie ochrany pred útokmi bez- 
pilotných prostriedkov v oblasti kri-
tickej infraštruktúry, ochrany súkromia, 
neoprávneného monitorovania objek-
tov štátneho záujmu, ochrany objektov 
osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých 
objektov, nedovoleného prekročenia štát-
nej hranice, ako aj narušenia bezletových 
zón na území Slovenskej republiky.



Situácia na slovensko-ukrajinskej hranici
predmetom stretnutia v Kyjeve 
Riaditeľ Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ Ladislav Csémi a predseda Štátnej 
pohraničnej služby Ukrajiny Serhij Dejneko diskutovali na stretnutí, ktoré sa konalo 
na konci septembra v Kyjeve, o situácii na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici, ktorá 
je dynamická, ale riadená. Hlavnými hrozbami na spoločnej hranici naďalej zostáva 
organizovaná nelegálna migrácia a pašovanie tovaru, najmä tabakových výrobkov, 
pričom aktuálnym problémom sa javí využívanie bezpilotných leteckých prostriedkov, 
motorových rogál a nízko letiacich zariadení na cezhraničnú trestnú činnosť. Partner-
ské strany sa danou problematikou intenzívne zaoberajú a hľadajú riešenia v boji proti 
tomuto negatívnemu fenoménu. Dohodli sa na zapojení aj ozbrojených síl do ďalších 
rokovaní a na konkrétnych opatreniach. Pozitívne bola hodnotená spolupráca opera- 
tívnych jednotiek v boji proti prevádzačstvu, obchodovaniu s ľuďmi a pri odhaľovaní 
a zamedzovaní ďalším druhom cezhraničnej trestnej činnosti. Ďalšie spoločné stret-
nutie sa plánuje budúci rok na území SR. 

Medzinárodné 
sympózium 
forenzných vied
Kriminalistický a expertízny ústav PZ 
(KEÚ PZ ) zorganizoval koncom septem-
bra v Bratislave 14. Medzinárodné sympó-
zium forenzných vied, ktoré má už viac 
ako dvadsaťpäťročnú históriu. Tohtoročné 
sympózium bolo súčasťou projektu 
„Zvyšovanie odbornej spôsobilosti pra-
covníkov forenzného ústavu v oblasti 
forenzných vied“, ktorý je realizovaný s finančnou podporou Fondu pre vnútornú bezpečnosť. Sympózia sa zúčastnilo 180 znalcov 
a expertov z  forenzných ústavov a organizácií zaoberajúcimi sa forenznými vedami zo 17 krajín sveta, ako aj zástupcovia Interpolu. Hlavnou 
témou podujatia bola biometrická identifikácia, ktorá sa stáva dôležitých nástrojom pri identifikácii osôb. Program sympózia priniesol nové 
poznatky všetkým, ktorí sa podieľajú na vyšetrovaní trestnej činnosti, poprípade zabezpečujú vzdelávanie v tejto oblasti.

Štátny archív Nitra pracovisko Archív 
Šaľa pripravili pre verejnosť unikátnu 
výstavu  „Archívy – klenoty regiónu“, 
ktorá prezentuje najvýznamnejšie 
archívne dokumenty pre dejiny regiónu, 
ktoré hovoria o voľakedajšom vybavovaní 
úradných záležitostí. Ide napr. o dôležité 
stredoveké právne samosprávne do-
kumenty používané až do 18. storočia, 
najvýznamnejšie výsadné listiny udelené 
mestečkám a obciam. Zaujímavé je tiež 
vidieť najdôležitejšie prelomové doku-
menty k historickým udalostiam v nitrian-
skom regióne. Výstava, ktorá je súčasťou 
podujatí uskutočnených v rámci dní 
Európskeho kultúrneho dedičstva 2019, 
je verejnosti prístupná do 30. júna 2020. 

VÝSTAVA„ARCHÍVY - KLENOTY REGIÓNU“ 



MINISTERKA VNÚTRA PRIŠLA PODPORIŤ
SLOVENSKÝCH HASIČOV DO NITRY
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Ministerka vnútra Denisa Saková podporila príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na Krajskej súťaži 
vo vyslobodzovaní zranených osôb z havarovaných vozidiel v Nitrianskom kraji. Napriek pravidelným preventív-
nym policajným akciám a opatreniam zo strany polície v minulom roku došlo k skoro 14 000 dopravným nehodám, 
pri ktorých vyhaslo 229 ľudských životov. V prípadoch dopravných nehôd ide o sekundy a pripravenosť a poho-
tovosť hasičov je kľúčová. 



Nové vozidlá Iveco Daily majú už i obce 
Santovka, Mýtne Ludany, Tehla, 
Bohunice, Tekovské Lužany, Jedľové 
Kostoľany, obec Neverice, Jarok, 
Rišňovce a Nitra časť Pribina. 
Osobne vozidlá zástupcom dobrovoľných hasičských zborov odovzdala začiatkom 
októbra ministerka vnútra SR Denisa Saková. Prajeme hasičom, nech autá dobre 
slúžia, veľa šťastných kilometrov a úspešných zásahov.
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