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Národná rada SR schválila nový zákon 
o občianskych preukazoch a novelu 
zákona o cestnej premávke 
Poslanci Národnej rady SR schválili návrh nového znenia zákona upravujúceho problematiku občianskych 
preukazov. Nový zákon vypracovalo ministerstvo vnútra s prvoradým zámerom zabezpečiť, aby každý náš 
občan s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky mal do konca roku 2021 elektronický občiansky 
preukaz s čipom.

Tento doklad totiž ako jediný umožní 
prístup k zdravotnej dokumentácii 
z elektronickej zdravotnej knižky 
obč. na podľa zákona č. 153/2013 
Z. z. ao národnom zdravotníckom 
informačnom systéme /e-Zdravie/.

Ďalšou zásadnou novinkou je 
možnosť vydať občiansky preukaz aj 
deťom mladším ako 15 rokov /bude 
im slúžiť ako cestovný doklad/, a tiež 
občanom, ktorí nemajú trvalý pobyt 
na území SR.
„V súvislosti s projektom elektro- 
nického zdravotníctva má mať 

do 31. decembra 2021 každý občan 
Slovenskej republiky s trvalým poby- 
tom na našom území občiansky 
preukaz s čipom ako autentifikačný 
prostriedok pre prístup  k záznamom 
z elektronickej zdravotnej knižky. 
V súčasnosti nemajú takýto doklad 
najmä dve skupiny občanov, a to 
občania do 15 rokov, ktorí podľa 
súčasnej legislatívy nemajú nárok 
na občiansky preukaz a občania 
starší ako 65 rokov, ktorí majú 
občiansky preukaz bez čipu. 
Týmto skupinám občanov by sa 
vydával občiansky preukaz bez 

podoby tváre,“ povedala ministerka 
vnútra Denisa Saková.
„Zmena nastane aj na slovenských 
cestách. Osoba na kolobežke s po-
mocným motorčekom sa výslovne 
zaradí medzi vodiča nemotoro- 
vého vozidla, keďže sa v súčasnosti 
zaraďuje medzi chodcov, čo však 
nekorešponduje s povahou doprav- 
ného prostriedku a s pravidlami, 
ktoré sa na ňu vzťahujú,“ prezen-
tovala novelu ministerka vnútra 
Denisa Saková.

Schválením poslaneckej novely zákona 
v roku 2016 sa umožnilo cyklistom 
jazdiť v zastavanom území obce 
a na cestičke pre cyklistov s 0,5 promile 
alkoholu v krvi. Schválená formulácia 
však nebola dostatočne jasná a vyko- 
nateľná, a preto sa upravilo toto 
ustanovenie tak, aby mohli cyklisti 
jazdiť s daným množstvom alkoholu 
na cestičke pre cyklistov a v obci.
Novela myslí aj na používanie mobi- 
lov v autách, ktoré sú príčinou mno-
hých dopravných nehôd, preto bude 
zakázaná akákoľvek manipulácia s ním, 
okrem telefonovania s hands free. 

Po vzore viacerých iných štátov aj 
my zavádzame povinné vytvára-
nie záchranárskej uličky pri kolóne 
na diaľnici, povinné zipovanie v sme- 
rovo rozdelených cestách mimo obce. 
V novele zákona nastalo aj množstvo 
iných pozitívnych zmien napríklad 
pri evidencii vozidiel. Účinnosť je 
navrhnutá na 1. decembra 2019.



18. OKTÓBER - EURÓPSKY DEŇ BOJA 
PROTI OBCHODOVANIU S ĽUĎMI

18. októbra si európske krajiny 
pripomenuli Deň boja proti obcho-
dovaniu s ľuďmi. Hoci sa na prvý 
pohľad zdá neuveriteľné, že predaj 
ľudí patrí v 21. storočí medzi 
najvýnosnejšie nelegálne kriminálne 
aktivity, dôkazom smutnej bilancie 
sú aj desiatky zbedačených Slovákov 
ročne. Obchodovanie s ľuďmi je 
veľmi komplexná a prierezová téma, 
ktorej sa venujú v Slovenskej repub- 
like ministerstvá, štátne aj neštátne 
organizácie. 

Za rok 2019 bolo k 1. októbru 2019 na Slovensku identifikovaných spolu 34 obetí, 
z toho 11 dospelých mužov a 23 ženských obetí, medzi ktorými bolo až 8 detských 
obetí. Deti boli vykorisťované sexuálne a za účelom núteného sobáša. Prvýkrát 
v histórii zbierania štatistických údajov o obetiach obchodovania s ľuďmi sa 
Slovenská republika stala najčastejšou krajinou vykorisťovania obetí, pričom 
v predošlom období to bola prevažne Veľká Británia, ale aj ďalšie krajiny západnej 
Európy. Obete boli vykorisťované najčastejšie za účelom sexuálneho vykorisťo- 
vania, ďalej núteného žobrania, nútenej práce a núteného sobáša. Do špeciali- 
zovaného programu vstúpilo 13 dospelých obetí z celkového počtu identifi- 
kovaných obetí, a to 7 mužov a 6 žien. Asistencia a pomoc však v priebehu roka 2019 
bola poskytovaná 32 obetiam, z dôvodu pretrvávajúcej potreby asistencie z pred-
chádzajúcich rokov. Už štvrtý rok je počet mužov vstupujúcich do špecializovaného 
programu vyšší ako žien, čo signalizuje, že muži sa po svojich negatívnych skúse-
nostiach z obchodovania nachádzajú v ťažkých životných situáciách a potrebujú 
pomoc ako zraniteľná skupina obetí častejšie.

Kampaň financovaná Fondom pre vnútornú bezpečnosť má 
za cieľ varovať obete a potenciálne obete, že môžu byť alebo sa 
môžu stať obeťou obchodovania s ľuďmi a informovať o tom, 
kde môžu nájsť pomoc, ochranu a informácie. Zároveň kampaň 
informuje o tom, že obete majú práva, ktoré si môžu uplatňovať 
v každom štáte EÚ: právo na asistenciu a podporu, právo 
na ochranu, ľudské a pracovné práva, právo na pobyt 
a reintegráciu. 
Slovenská republika prostredníctvom svojho zástupcu, ktorého 

EURÓPSKE KRAJINY SPOLUPRACUJÚ 
NA #PREVENCIAOBCHODOVANIASLUDMI
EURÓPSKA SIEŤ PRE PREVENCIU KRIMINALITY (EUCPN) A EURÓPSKE KRAJINY ZAHÁJILI 
17. OKTÓBRA 2019 SPOLOČNÚ PREVENTÍVNU KAMPAŇ ZAMERANÚ NA OBCHODOVANIE S ĽUĎMI. 

funkcia je zriadená pri Rade vlády SR pre prevenciu krimina- 
lity, šíri kampaň za účelom informovania o právach obetí 
obchodovania s ľuďmi. Aj tento rok evidujeme viac ako 
dvadsaťdva slovenských obetí, z ktorých viac ako polovica bola 
vykorisťovaná na Slovensku. Medzi vykorisťované obete patria 
aj mladistvé osoby, a preto v tejto súvislosti Odbor prevencie 
kriminality Kancelárie ministra vnútra SR počas celého roka 
organizuje prednášky, akcie a zážitkové workshopy pre štu- 
dentov základných a stredných škôl.  



Vzájomná spolupráca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Bavorského štátneho ministerstva 
vnútra, športu a integrácie v oblasti verejnej správy funguje už 24 rokov. Aj tento rok sme mali príleži-
tosť oboznámiť bavorských starostov s najlepšími príkladmi z praxe z fungovania verejnej správy 
Slovenska s dôrazom na územnú samosprávu. Tohtoročný seminár sa uskutočnil v Prešovskom kraji 
na konci septembra.
 
V každej z obcí a miest, ktoré zástupcovia seminára navštívili, sa oboznámili s množstvom zaujímavých tém. 
Išlo o projekty zamerané na rozvoj turistického potenciálu, sociálnych služieb pre obyvateľov, služieb pre deti... 
V obci Raslavice išlo o pomoc najmä starším občanom prostredníctvom opatrovateľskej služby alebo denného 
stacionára, v obci Spišský Hrhov to boli zase služby 
pre deti, a to projekty zamerané na rozvoj základ-
nej školy s materskou školou. Projekty, ktoré členov 
bavorskej delegácie zaujali najviac, boli tie, ktoré 
sú zamerané na integráciu rómskej komunity. 
Navštívili napríklad komunitné centrum, v ktorom 
sa deti v poobedných hodinách venujú náučným, 
ale aj zábavným aktivitám alebo obecné podniky, 
v ktorých zamestnávajú obyvateľov marginalizova- 
ných rómskych komunít. V poradí tretí seminár orga- 
nizovaný slovenskou stranou bol opäť prínosom 
nielen pre bavorských predstaviteľov samosprávy, 
ale aj pre predstaviteľov slovenských miest a obcí. 

PRÍKLADY FUNGOVANIA VEREJNEJ 
SPRÁVY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 



POMOHLI SME KOLEGOVI 
DAROVANÍM KRVI

Policajný zbor na svojej stránke 
na Facebooku „Polícia Slovenskej 
republiky“ informoval o vážnej auto- 
nehode svojho príslušníka, Patrika 
Mihňáka z Obvodného oddelenia 
Policajného zboru Spišské Vlachy. 
Náš kolega je po nehode vo vážnom 
stave a je udržiavaný v umelom spánku 
na oddelení ARO v popradskej 
nemocnici. Súrne potreboval krv 
od darcov, čo bolo hlavným pred-
metom zverejnenej výzvy.
 
Predmetný status bol zdieľaný viac 
ako 8 000 ráz, pričom zaznamenal 
viac ako 2 300 reakcií a 374 komen-
tárov. Vďaka takejto vysokej inter- 
aktivite sa jeho obsah dostal k viac 
ako 700 000 užívateľom Facebooku 
na Slovensku. Znovu, aj keď tentoraz 
pri tragickom prípade, sa ukázalo, 
že vďaka popularite facebookovej 
stránky Policajného zboru sa dôležitý 
status dostal medzi obrovský počet 
ľudí.

Rezort vnútra po roku otvoril 
druhú triedu pre autistické deti 
V priestoroch Špeciálnej základnej školy s materskou školou 
internátnou v Liptovskom Jáne bola v piatok 11.10.2019 za účasti 
štátneho tajomníka ministerstva vnútra SR Rudolfa Urbanoviča 
odovzdaná do užívania ďalšia trieda pre autistické deti.
„Počet detí, ktoré sú postihnuté autizmom, narastá. Otvorenie 
tejto triedy má nepochybne svoje opodstatnenie. Týmto krokom 
uspokojujeme aj potreby rodičov, ktorí majú svoje deti umiestnené 
v tomto zariadení. Ďakujem kolektívu Špeciálnej základnej školy 

s materskou školou internátnou v Liptovskom Jáne za ich prácu. 
Je veľmi náročná a zaslúži si náš obdiv. Rovnako tak patrí poďako- 
vanie každému, kto akýmkoľvek spôsobom priložil ruku k dielu,“ 
uviedol štátny tajomník ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič.
V krátkom čase ide o otvorenie druhej triedy pre deti s autizmom 
v tejto škole. Prvú odovzdali do užívania na začiatku marca 
uplynulého roka. Zriaďovateľom školy je prostredníctvom 
Okresného úradu v Žiline Ministerstvo vnútra SR.



KONTROLA VÝCHODNEJ HRANICE
Premiér Slovenskej republiky Peter 
Pellegrini a ministerka vnútra Denisa 
Saková si boli pozrieť slovensko 
-ukrajinskú hranicu. Hranica je dlhá 
98,7 kilometra a najmä jej severný 
úsek sa považuje za najčlenitejší 
v rámci krajín V4. Cez hraničné 
priechody na tejto hranici prejde 
ročne okolo dvoch miliónov osôb 
a viac ako pol milióna dopravných 
prostriedkov.

„Významnou úlohou je však ochrana 
Schengenskej hranice a boj proti 
nelegálnej migrácii a pašovaniu 
tovarov.  Aktuálne prebieha schen-
genské hodnotenie Slovenskej repub- 
liky, pričom nosnou časťou je práve 
preukázanie dobre fungujúceho 
integrovaného manažmentu hraníc. 
Aj po dnešnom kontrolnom dni môžem 
skonštatovať, že technické zabez-
pečenie našej východnej hranice 
a profesionalita príslušníkov Hraničnej 
a cudzineckej polície sú zárukou 
nielen dobrého výsledku hodnotenia 
ale aj bezpečnosti našich občanov,“ 
zhodnotila ministerka vnútra Denisa 
Saková.
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Ministerka vnútra Denisa Saková odovzdala 
v Prešovskom kraji spolu 21 prvozásahových 
hasičských áut Iveco Daily Dobrovoľným hasičským 
zborom pre obce Poloma, Nižný Slavkov, Červená 
Voda, Ratvaj, Uzovce, Hubošovce, Víťaz, Kokošovce, 
Gregorovce, Fintice, Nemcovce, Radatice, Kendice, 
Vyšná Šebastová, Proč, Široké, Ovčie, Ľubotice, 
Červenica, Bertotovce a Rokycany.

ODOVZDÁVANIE
HASIČSKEJ TECHNIKY


