
 

Seniori patria medzi najzraniteľnejšie osoby a žiaľ, viacerí z nich sa stávajú obeťami rôznych podvodníkov. Ich dobrosrdečnosť, 
dobroprajnosť a mnohokrát dôverčivosť môžu zneužiť ľudia, ktorí si tradičné hodnoty vôbec nevážia. Ministerstvo vnútra prišlo s 
publikáciou Bezpečný senior, ktorá prináša informácie o rôznych typoch podvodov, s ktorými klamári najčastejšie pracujú a pravi-
delne okrádajú dôchodcov.  

Besedu zorganizovali pracovníci Kontaktného bodu Bratislava 
v spolupráci so samosprávou Mestskej časti Dúbravka 
a Jednotou dôchodcov Slovenska. Kontaktné body boli ako 
Informačné kancelárie pre obete trestných činov zriadené 
v rámci Národného projektu „Zlepšenie prístupu obetí trestných 
činov k službám a vytvorenie kontaktných bodov pre obete“ 
v každom krajskom meste na Slovensku.  
 
Projekt realizuje odbor prevencie kriminality kancelárie ministra 
vnútra SR. Aj napriek horúcemu počasiu sa na podujatí zúčas-
tnila viac než stovka ľudí.  
 
Obsahovo ju zabezpečil riaditeľ odboru prevencie kriminality 
Jozef Halcin, ktorý seniorov upozornil na najčastejšie legendy, 
ktoré podvodníci používajú pri páchaní trestnej činnosti na ich 
cieľovej skupine. Zhovorčiví a dobre naladení dôchodcovia si 
pre hostí pripravili folklórne aj hudobné vystúpenie a celkovo 
prednášku hodnotili pozitívne. 
 

 

Do práce na bicykli je súťaž určená 
pre všetkých obyvateľov sloven-
ských miest, pre samosprávy a fir-
my, organizácie a inštitúcie v nich 
sídliace. Stačilo sa len zaregistrovať 
na oficiálnej webovej stránke súťaže 
a počas mesiaca máj dochádzať do 
zamestnania na bicykli. Týmto podu-
jatím sa organizátori snažia o rozvoj 
nemotorovej, predovšetkým cyklis-
tickej dopravy v mestách.  

Kampaň Do práce na bicykli sa vyhod-
nocuje na dvoch úrovniach, jedna je 
lokálna, kde sú zapojené mestá  
a národnej, kde sa oceňujú najaktívnej-
šie samosprávy a spoločnosti  z celého 
Slovenska. 

V kategórii najaktívnejšia spoločnosť/
inštitúcia získalo 3. miesto Ministerstvo 
vnútra.  Do kampane sa zaregistrovalo 
až 218 súťažiacich v 70 tímoch, ktorí 
počas mája najazdili 20 608 km. Ce-
nu za rezort vnútra prebral štátny 
tajomník MV SR Michal Bagačka.  

V kategórii najaktívnejšia samospráva 
získalo cenu mesto Liptovský Mikuláš. 
Z rúk usporiadateľov ju prebral štátny 
tajomník MV SR Rudolf Urbanovič, 

ktorý je zároveň zástupcom primátora. V Liptovskom Mikuláši sa do súťaže zapojilo 451 súťažiacich a tí spolu najazdili po-
čas mája do práce a z práce 35 300 km na bicykli, čím ušetrili  10 977 kg CO2 a každý súťažiaci najazdil priemerne 
76,5km.  

Ministerstvo vnútra si odnieslo cenu v rámci projektu do práce na bicykli  

Ministerka vnútra predstavila novú brožúrku pre seniorov v bratislavskej Dúbravke 
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Pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia, ktorý sa konal 
dňa 5. júna, sa príslušníci z hasičskej stanice vo Veľkých Kapuša-
noch z OR HaZZ v Michalovciach zapojili do sprievodnej akcie pod 
názvom Posaď sa(d) u nás, ktorú vyhlásilo mesto Veľké Kapušany.  

Hlavnou myšlienkou celej akcie bola revitalizácia stromovej zelene 
v celom meste. Hasiči túto myšlienku podporili výsadbou stromov lipy 
malolistej v mestskom parku.  

Deviaty ročník medzinárodného kurzu v policajnom vyjednávaní sa 
uskutočnil v dňoch 2. – 7. júna 2019 v Chorvátsku. Okrem domá-
cich sa na ňom zúčastnili aj zástupcovia z Nemecka, Francúzka, 
Holandska, Rakúska, Maďarska, Slovinska, Slovenska a Severného 
Macedónska.  

Témami stretnutia boli: vyjednávanie v prípadoch únosov, rukojemíc-
kych situácií, vzbury väzňov, únosov s výkupným, postavenie a úlohy 
vyjednávacieho tímu počas riešenia vysoko rizikových krízových situácií, 
vyjednávanie s náboženskými fanatikmi – islamský extrémizmus. 

Z každej krajiny boli vyslaní dvaja vyjednávači. Policajný zbor Sloven-
skej republiky reprezentovali krajskí koordinátori krízového vyjed-
návania Krajského riaditeľstva PZ z Trenčína Dušan Šedivý 
a z Trnavy Ján Burian. 

Účastníci prezentovali pôsobenie vyjednávacích tímov jednotlivých kra-
jín a navzájom si vymieňali poznanie a praktické skúsenosti z reálnych 
akcií riešenia vysokoprofilových incidentov krízovým vyjednávaním.  

Prítomní nadobudli poznatky a informácie, ktoré môžu byť ďalej imple-
mentované v rámci činnosti Policajných zložiek zúčastnených krajín. 
Komunikačným jazykom bola angličtina. Ďalším z účelov kurzu bolo 
nadviazanie nových a upevňovanie súčasných kontaktov medzi vyjedná-
vacími tímami jednotlivých krajín EÚ. Na záver kurzu sa vytvorili zmieša-
né medzinárodné vyjednávacie skupiny, ktoré mali prakticky riešiť zada-
nie konkrétnej krízovej situácie (teroristický útok v nákupnom centre) za 
spolupráce s taktickým tímom a krízovým štábom.  

,,Posaď sa(d) u nás!“ 

Medzinárodný kurz policajného vyjednávania  

Úrad medzinárodnej policajnej spolupráce  PPZ 
organizuje raz za dva roky kurz základnej odbornej 
prípravy IPOC pre policajtov, ktorí v budúcnosti 
budú vysielaní do medzinárodných misií.  

V tomto roku sa kurz konal od 27.5. do 7.6.2019 
v školiacom centre Úradu medzinárodnej policajnej 
spolupráce  PPZ v SOŠ v Bratislave a bol súčasťou 
programu SR počas jeho predsedníctva krajín V4.  

Okrem slovenských policajtov a inštruktorov sa kurzu 
aktívne zúčastnili aj zahraniční policajti z Českej republi-
ky, Maďarska, Poľska, Slovinska, Bosny a Hercegoviny, 
Kosova, Švédska a Anglicka. V súvislosti so zabezpe-
čením kurzu patrí veľké poďakovanie zložkám, ktoré 
spolupracovali pri jeho organizácii a to centrálnemu 
záchrannému systému v Gabčíkove, tréningovému cen-
tru policajtov v Budapešti a výcvikovej jednotke vojen-
ských misií ozbrojených síl  SR v Martine. 

 

Odhaľovanie krádeží vozidiel 

Stredná odborná škola PZ V Košiciach zorganizova-
la 12. júna odborné školenie týkajúce sa problemati-
ky odhaľovania krádeží motorových vozidiel, po-
zmeňovania identifikačných znakov na motorových 
vozidlách a s tým súvisiace falšovanie dokladov.  

Pozornosť bola zameraná na prvolíniovú kontrolu moto-
rových vozidiel pri podozrení na pozmeňovanie identifi-
kačných znakov na vozidlách za pomoci bežne dostup-
ných technických prostriedkov. Odborný výklad bol apli-
kovaný na praktických ukážkach a doplnený aktuálnou 
kazuistikou. Získanými vedomosťami dokážu absolventi 
školenia zefektívniť a zdokonaliť služobnú činnosť nie-
len pri kontrolách motorových vozidiel na hraničných 
priechodoch, ale vo všetkých službách Policajného 
zboru.    

 

Kurz na zvládnutie misie  



Pod vedením PPZ a úradu medzinárodnej policajnej spolupráce sa 11. júna 

2019  v Bratislave uskutočnilo stretnutie so zahraničnými styčnými dôstoj-

níkmi pre oblasť policajnej spolupráce s akreditáciou pre Slovenskú repub-

liku. Stretnutie má pravidelný charakter a je určené pre výkonné policajné 

útvary prezídia PZ, ktoré vzhľadom na citlivý charakter služobných informá-

cií  nemôžu ich medzinárodné  spracovanie realizovať bežnou formou exis-

tujúcich  informačných sietí, ale preferujú osobné konzultácie 

a poradenstvo.   

Inštitút priamej, osobnej  výmeny informácií považujú zainteresované strany za 
mimoriadne prínosný.  Má podporu vedenia prezídia PZ, ktorú prítomným tlmočil 
riaditeľ ÚMPS PPZ. V rámci diskusií bol  zahraničným partnerom poskytnutý pre-
hľad o aktuálnej situácii v oblasti medzinárodnej policajnej spolupráce 
a bezpečnostnej situácie, ktorú z hľadiska vlastných vecných kompetencií  pre-
zentovali  riaditelia úradu kriminálnej polície PPZ, Národnej kriminálnej agentúry 
PPZ a úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ.  

 

 

Akcia „ZIMAK“, ktorá sa konala 5.-6. júna, precvi-

čila činnosť a koordináciu jednotlivých zložiek, 

resp. subjektov v okrese Bánovce nad Bebravou.  

Námetom cvičenia bol únik nezisteného množstva 
čpavku (NH3) zo zimného štadióna v Bánovciach 
nad Bebravou, kde sa v tom čase nachádzalo počas 
hodiny telesnej výchovy asi 50 žiakov.  

Po úniku NH3 došlo k poraneniu niekoľkých osôb, 
a taktiež k ohrozeniu približne 400 žiakov. Tí mohli 
na vlastné oči vidieť ako funguje  integrovaná komu-
nikácia medzi jednotlivými zložkami.  

Do akcie sa zapojilo 10 subjektov, teda približne 100 
cvičiacich a pozorovateľov. 

Medzinárodná spolupráca policajtov  Akcia preverila pripravenosť jed-
notlivých záchranárskych zložiek  

Prispieť k správnemu a bezpečnému správaniu sa detí 

v cestnej premávke, a tým znížiť dopravnú nehodovosť 

s účasťou detí na cestách a zároveň rozhýbať deti a „odtrhnúť“ 

ich od mobilov a počítačov, to bol cieľ prvého ročníka preven-

tívnej akcie spojenej aj so súťažnými disciplínami Daj zelenú 

prázdninám.  

Zorganizovalo ju oddelenie komunikácie a prevencie Krajského 

riaditeľstva PZ v Košiciach pred blížiacimi sa letnými prázdni-

nami pre žiakov základných škôl v meste Košice.  

V rámci podujatia sa realizovalo viacero preventívnych aktivít 

formou osvetovej činnosti, policajti poskytli množstvo rád 

v oblasti dopravnej výchovy, kyberšikanovania, simulácie 

drogových okuliarov, overenie znalosti z pravidiel cestnej 

premávky.  

Do akcie sa zapojili psovodi s ukážkami poslušnosti a výcviku 

služobných psov, kriminalistickí technici, policajti poriadkovej 

polície, dopravnej polície, policajná duchovná ÚEPS MV SR, 

preventista OR PZ Košice – okolie, príslušníci Mestskej polí-

cie, dobrovoľníci SČK a športovci zo Športového klubu Polície 

TAEKWONDO.  

 

Preventívna akcia na zníženie dopravnej nehodovosti  Daj prázdninám zelenú!  



Hlavné mesto bolo v sobotu 16. júna svedkom slávnostnej inaugurácie novej prezidentky. Okrem rôznych dopravných obmedzení v centre 
mesta, si táto udalosť vyžiadala nasadenie desiatok policajtov. V galérii Vám ponúkame zopár momentov.  
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