
Pokroky v lavínových predpovediach 

 

 

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval          

v utorok /28. 5. 2019/ nových armádnych a 

policajných generálov. Medzi povýšenými 

sú aj viceprezidenti Policajného zboru SR 

Jana Maškarová a Róbert Bozalka.  

Obaja začínali na obvodných oddeleniach a ide 

o dlhoročných policajtov. „Chcem im poďakovať 

za  ich   doterajšiu  prácu  a zároveň  zaželať 

do budúcnosti veľa úspechov,“ povedala po ich 

vymenovaní šéfka rezortu vnútra D. Saková. 

Policajný zbor má momentálne šesť generálov 

v aktívnej službe spomedzi približne 23.000 

policajtov.  

Viac foto z menovania nájdete na strane č. 4 

 
Pražský hrad sa  stal dejiskom vyhlásenia Zlatého záchranárskeho kríža v Českej republike za uplynulý rok. Slovenskú republiku ako i ministerstvo 
vnútra SR  zastupoval na jubilejnom 20. ročníku podujatia v stredu /22. 5. 2019/ štátny tajomník rezortu Rudolf Urbanovič. 
Redakcia vyhlasovateľa súťaže, časopisu RESCUE report, dostala 75 nominácií, ktoré posudzovali hodnotitelia. Na slávnostnom podujatí odovzdali 
osem zlatých záchranárskych krížov, dve čestné uznania a tri špeciálne ceny. 
 
„Rovnako ako u nás, i u našich priateľov v Českej republike je poslaním Zlatého záchranárskeho kríža oceniť výnimočne profesionálne zvládnuté 
zásahy hasičov, záchranárov, policajtov a ostatných zložiek integrovaného záchranného systému. Oceňované sú aj obetavé činy v rámci prvej pomo-
ci u deti a dospelých,“ ozrejmil Rudolf Urbanovič, štátny tajomník ministerstva vnútra SR. 

 
 
Dodal, že ocenenia sú v tých najlepších 
rukách. „Všetci preukázali mimoriadnu obe-
tavosť, profesionalizmus a ochotu spraviť 
všetko pre záchranu toho najcennejšieho, 
tým je ľudský život. Som rád, že aj takéto 
podujatia vyzdvihujú neľahkú prácu záchran-
ných zložiek a motivujú i verejnosť k tomu, 
aby neváhala pomôcť tam, kde je to potreb-
né,“ povedal Rudolf Urbanovič. 
 
Záštitu nad podujatím prevzali prezident 
Českej republiky Miloš Zeman, minister 
vnútra Jan Hamáček, minister zdravotníctva 
Adam Vojtěch, predseda vlády Andrej Babiš, 
generálny riaditeľ Hasičského záchranného 
zboru Českej republiky Drahoslav Ryba a 
policajný prezident Jan Švejdar. 
 
Po podujatí český prezident Miloš Zeman 
prijal štátneho tajomníka MV SR Rudolfa 

  Štátny tajomník Rudolf Urbanovič sa stretol s prezidentom ČR Milošom Zemanom 
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Silové zložky MV SR na akcii Deň rodiny   
 
Tradične silné zastúpenie mali zložky ministerstva vnútra SR na 
nedeľnom podujatí Deň rodiny v historickom centre Liptovského 
Mikuláša /26. mája 2019/ . 
 
Podujatie otvoril štátny tajomník MVSR Rudolf Urbanovič s primáto-
rom Jánom Blcháčom. „Hlavne deti si prišli na svoje. Ich rozžiarené 
tváre pri hasičských či policajných autách nám dali veľmi jasnú odpo-
veď na to, že prácu záchranných zložiek budeme i naďalej prezento-
vať aj na takýchto podujatiach. Ďakujem všetkým hasičom, policaj-
tom i organizátorom,“ zhodnotil Rudolf Urbanovič. Podujatie malo aj 
preventívny charakter, nechýbali na ňom totiž cenné rady od zástup-
cov Slovenského červeného kríža. 
 
Verejnosť videla množstvo policajnej a hasičskej techniky. Veľkému 
záujmu sa tešila práca policajného technika. Ukážky zásahu Pohoto-
vostného policajného útvaru KR PZ  v Žiline sledovali mnohí so zata-
jeným dychom. 
Hasiči predviedli, ako vyzerá zásah pri dopravnej nehode, nechýbala 
ani ukážka hasenia horiaceho automobilu. Symbolickú bodku za 
akciou dala pena z ich hasičského auta, v ktorej sa deti dosýta vy-
šantili. 

Mŕtvola  s viacerými bodnými ranami v hrudi, dopravná nehoda súvisiaca s drogovou 
trestnou činnosťou, zranené maloleté dieťa na golfovom ihrisku, nájdená opustená do-
dávka  bez vodiča s niekoľkými emigrantmi  v prepravnej časti,  poskytnutie prvej pomo-
ci zranenému, ktorý bol v šoku a následne konal v amoku, identifikácia streľby, zhorené 
vozidlo, manipulácia s rádioaktívnymi látkami vo vozidle.  

Situácie ako vystrihnuté z reálneho života, boli namodelované pre súťažiacich na XIII. 
celoštátnom kriminalisticko-technickom spomienkovom turnaji „Vedres Mátyás“ 
v Maďarsku v réžii  župného veliteľstva polície Komárom-Esztergom v obci Tata.  

Po prvý krát boli pozvané i zahraničné družstvá z Nemecka, Rakúska a Slovenska.  

Jednotlivé družstvá riešili teoretické a praktické úlohy na 23 - troch stanovištiach, na 
ktorých boli vopred pripravené a zinscenované trestné činy – miesta činu, na ktoré bolo 
potrebné teoreticky zodpovedať a následne i prakticky demonštrovať. Súčasťou bolo 
odoberanie, či už daktyloskopických, biologických  a vecných stôp z rôznych povrchov a 
vecí, ich zaistenie, zafixovanie  a následné finálne balenie na ďalšiu expertízu.  

 

Taktiež bol zinscenovaný stav pod vplyvom  alkoholu a omamných 
látok za pomoci špeciálnych okuliarov a následná orientácia za ich pomoci 
v teréne, manipulácia so zbraňami rôznych typov, úlohy na pamäť, presnosť.   

Najviac bodov zo zahraničných účastníkov získalo družstvo Rakúska, 
naše slovenské družstvo obsadilo druhé miesto a na treťom mieste bolo 
družstvo z Nemecka.  

Slovenské družstvo z Krajského riaditeľstva Policajného zoru v Nitre   
v zložení vyšetrovateľka z Nitry mjr. Mgr. Silvia Gergelyová , npor. Kornel Csó-
kás, kriminalistický technik z Levíc,   npor. Tomáš Jóba,  kriminalistický technik 
z Nových Zámkov a npor. Rajmond Mikle,  kriminalistický technik zo Šale bolo 
poctené pozvaním na celoštátny prestížny turnaj, na ktorom mohli prezentovať 
a overiť svoje skúsenosti, či už praktické alebo teoretické a vzájomne si tieto 
vymeniť a priučiť sa novým  technológiám od zahraničných kolegov.  

 Slovenskí kriminalisti z Nitry obsadili 2. miesto na prestížnej súťaži v Maďarsku 

Šéfovia polícií V4 o Schengene 

 

Stretnutie sa konalo v dňoch21.-23. mája 2019 a bolo pláno-
vanou aktivitou Prezídia Policajného zboru v rámci predsed-
níctva SR vo Vyšehradskej skupine. Tematicky sa stretnutie 
zameralo na dve nosné témy, ktorými boli bezpečnostné 
opatrenia slovenskej polície v súvislosti s organizáciou podu-
jatí  masového charakteru. Delegáciám najvyšších policaj-

ných šéfov bol umožnený  pohľad na reálnu aplikáciu bez-
pečnostných opatrení počas  prebiehajúcich majstrovstiev 
sveta v hokeji.   Druhou nosnou témou bola ochrana sloven-
skej  vonkajšej schengenskej hranice SR-
Ukrajina,  v kontexte jej efektívnej ochrany pred opätovne 
možnými migračnými tlakmi  a diskusie najvyšších policaj-
ných šéfov k  exponovanej téme migrácie z hľadiska 
ich  vlastných praktických skúseností.   



Ministerská konferencia Salzburského fóra sa konala v Portoroži          
v dňoch 27.— 28. 5. 2019. Hlavnými témami stretnutia bola mig-
račná a azylová politika, budúce výzvy v oblasti vnútornej bezpeč-
nosti, zhrnutie aktivít slovinského predsedníctva či predstavenie 
priorít rakúskeho predsedníctva.  

„ S mojím rezortným 
kolegom Boštjanom 
Poklukarom         sme 
v pondelok v Slovinsku 
diskutovali o migračnej 
politike. Slovensko od 
začiatku vystupovalo 
proti akémukoľvek 
povinnému prerozdeľo-
vaniu migrantov v rám-
ci štátov Európskej 
únie a náš postoj v 
tejto veci zostáva na-

ďalej pevný a nemenný,“ povedala po stretnutí D. Saková. 

 

Krajiny Balkánu sú pre Slovensko kľúčovým partnerom v boji proti nele-
gálnej migrácii.“ Za posledné štyri roky, vrátane 2019, tak Slovenská  
republika vyslala alebo  vyšle  do Macedónska 358 policajtov a do Srb-
ska 178 policajtov, čo pre západný Balkán predstavuje spolu 536 poli-
cajtov,“ zdôraznila D. Saková.  

Ministerskej konferencie sa zúčastnil aj štátny tajomník MV SR 

R. Urbanovič. 

 

Štátny tajomník MV SR Rudolf Urbanovič ocenil v sobo-
tu / 25. 5. 2019/ prácu šéfa dobrovoľných hasičov v Lip-
tovskej Kokave.  
Predsedovi  DHZ  Richardovi Šoporovi udelil čestnú plaketu. 
Stalo sa tak pri príležitosti jeho 40. narodenín. Rudolf Urba-
novič týmto spôsobom ocenil prínos Richarda Šopora pre 
dobrovoľný hasičský zbor. „Teší ma, že mi moja práca priná-
ša možnosť bližšie spoznať aj takýchto ľudí, ktorí sú veľmi 

zapálení pre prácu v dobrovoľnom hasičskom zbore. Dobro-
voľný hasičský zbor v Liptovskej  Kokave  pod vedením R.  
Šopora veľmi napreduje. Udivuje  ma  aj  vynikajúca  práca 
s mládežou,“ povedal R. Urbanovič. „Vážim si ocenenie, je 
pre mňa motiváciou do ďalšej práce. Rezortu vnútra sme 
vďační aj za podporu nášho zboru, keď nám pani ministerka 
odovzdala nové zásahové vozidlo,“ vyjadril sa predseda 
DHZ R. Šopora.  

 DHZ  v Liptovskej Kokave napreduje               Salzburské fórum v Slovinsku o migrácii 

 

Časopis  

tvoríte  

aj vy! 
  

Vážení kolegovia,  

vaše príspevky  

do eZvesti  môžete  

posielať na  e-mailovú  

adresu : 

ezvesti@ minv.sk 
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