
Pokroky v lavínových predpovediach 

Šéfka rezortu vnútra Denisa Sa-

ková v dňoch 16.—17. júla sláv-

nostne odovzdala zástupcom 

obcí Bratislava-Staré mesto, 

Rusovce, Kuchyňa, Rohožník, 

Malé Leváre, Most pri Bratislave, Báhoň, Reca, 

Tureň, Veľká Mača, Veľký Grob, Kajal, Čierny 

Brod, Košúty, Letničie, Vrádište, Prietržka, Radi-

mov, Podbranč  pri HZ časť Majeričky, Šajdíkove 

Humence, Dojč, Prievaly, Cerová, Plavecký Pe-

ter, Kúty, Sekule, Moravský Svätý Ján HZ kľúče 

od hasičských vozidiel pre Dobrovoľné hasičské 

zbory.  

Na celom Slovensku si tieto vozidlá postupne pre-
vezme 365 dobrovoľných hasičských zborov obcí. 
DHZO dostanú novú techniku v rámci projektu Mi-
nisterstva vnútra SR Zvýšenie odborných a inter-
venčných kapacít na regionálnej a lokálnej úrov-
ni, ktorý sa realizuje vďaka podpore z Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja cez Operačný program 
Kvalita životného prostredia. 

 
Uviedol to štátny tajomník MV SR Rudolf Urbanovič v sobotu 13. júla počas slávnostného programu pri príležitosti          
55. výročia vzniku obce Demänovská Dolina. 

 
„Vašu obec netreba určite nikomu zvlášť predsta-
vovať. Je jednou z najkrajších a najnavštevovanej-
ších dolín v Nízkych Tatrách. Priznám sa, často 
sem zavítam aj pracovne, veď práve v Nízkych 
Tatrách sa nachádza aj oblastné stredisko Horskej 
záchrannej služby. Naši horskí záchranári sa pri 
množstve návštevníkov v horách či na lyžiarskych 
svahoch v Jasnej na nedostatok práce veru nemô-
žu sťažovať. Aj preto pripravuje ministerstvo vnútra 
zlepšenie zázemia pre ich náročnú prácu – výstav-
bu nového sídla Horskej záchrannej služby v Jas-
nej,“ povedal R. Urbanovič. 
 
 
Pozvanie od starostky Demänovskej Doliny Ľubo-
míry Klepáčovej  prijala aj predsedníčka Žilinského 
samosprávneho kraja Erika Jurinová, primátor Lip-
tovského Mikuláša a predseda Združenia miesta a 
obcí Liptova Ján Blcháč a prednostka OÚ v Liptov-
skom Mikuláši Lenka Mitrengová. 

 

MV SR pripravuje výstavbu nového sídla horských záchranárov v Jasnej  
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 Ministerka vnútra Denisa Saková odovzdala ďalšiu sériu hasičských vozidiel 



Pod vedením projektové manažéra Tibora 
Kovácsa zo Strednej odbornej školy PZ 
Bratislava bol 1. 4. 2017 spustený projekt  
s názvom „Vzdelávanie príslušníkov 
Policajného zboru v oblasti prevencie 
a identifikácie obchodovania 
s ľuďmi.“ (SK 2016 ISF SC5/NC3/A2/
P1). Projekt je spolufinancovaný Európ-
skou úniou z Fondu pre vnútornú bezpeč-
nosť a Fondy pre oblasť vnútorných zále-
žitostí.  
 V rámci tohto projektu sa na Strednej odbornej školy PZ BA 
konal základný doplňujúci kurz /v dobe od 14. 01. 2019 do 25. 06. 
2019/,  na základe schváleného vzdelávacieho projektu pod číslom 
SPOU-CVP1-2018/002667. Šlo o dennú formu štúdia, v rozsahu 
16 vyučovacích hodín a ukončilo ho 300 policajtov záverečnou skúš-
kou.  

Cieľom vzdelávacej aktivity bolo prehĺbenie si kvalifikácie a 
doplnenie teoretických vedomostí príslušníkov Policajného zboru v 
oblasti prevencie a identifikácie obchodovania s ľuďmi, zlepšenie 
základnej odbornej prípravy policajtov v oblasti postupov pri identifi-
kácii tohto trestného činu.  

Téma Európskej ceny za prevenciu kriminality 2019 — prevencia drogovej kriminality 

Európska sieť na predchádzanie trestnej činnosti (EUCPN) každo-
ročne vyhlasuje súťaž o najlepší projekt v oblasti prevencie krimi-
nality    na     vybranú     tému   (Európska cena prevencie kriminali-
ty – ECPA). Tento rok je fínskemu predsedníctvu cťou vyhlásiť sú-
ťaž    ECPA na tému “Znižovanie a prevencia drogovej kriminality a 
škôd spôsobených zneužívaním drog medzi mladými ľuď-
mi” (Reduction and prevention of drug-related crime and harms 
caused by drug abuse among young people). 

Medzinárodnému kolu ECPA predchádza národné kolo (Národné kolo 
2018). Výherca národného kola postúpi do medzinárodného kola, kde na 
konferencii EUCPN, ktorá sa uskutoční 11. - 12. decembra 2019 vo fín-
skych Helsinkách, odprezentuje svoj projekt. 

Víťazný projekt medzinárodného kola bude vyhlásený a ocenený finančnou odmenou vo výške 10 000 € počas Konferencie EUCPN 
o najlepšej praxi. Okrem prvého miesta budú ocenené aj projekty umiestnené na druhom a treťom mieste, a to finančnou odmenou 
vo výške 5 000 €. 

Projekty do národného kola súťaže je potrebné predložiť najneskôr do 13. septembra 2019 formou prihlášky (vyplneného formulára) 
elektronicky na petra.barnova@minv.sk a zaslať poštou na adresu: Sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality, OPK MV SR, Drie-
ňová 22, 826 86 Bratislava 
  
Národné kolo súťaže sa uskutoční 19. septembra 2019 na Ministerstve vnútra SR.   Projekty musia byť zamerané na tému 
“Znižovanie a prevencia drogovej kriminality a škôd spôsobených zneužívaním drog medzi mladými ľuďmi”: 
- do súťaže je možné prihlásiť sa s projektom zameraným na zabránenie mladistvým užívať drogy (a iné druhy omamných látok) alebo na 
znižovanie škodlivých a nežiaducich účinkov drog; 
- cieľom projektu môže byť aj znižovanie kriminality alebo protispoločenskej činnosti súvisiacej s užívaním drog mladistvými alebo zlepšenie 
pocitu bezpečia na verejných miestach, najmä v blízkosti liečební a obytných zón; 
- zúčastnené projekty môžu využívať rôzne druhy/metódy prevencie kriminality. 
Projekty zamerané len na znižovanie a prevenciu kriminality páchanej mladistvými pod vplyvom alkoholu (závislých od alkoholu) a škôd 
spôsobených zneužívaním alkoholu medzi mladistvými budú zo súťaže vylúčené. 
 

Hasiči z TFA Teamu Slovakia sa v susednom Česku cez  
víkend 12.-13.júla zúčastnili medzinárodnej súťaže Firefighter 
combat challenge  v meste Jihlava.  

Víkend plný športových výkonov a zlého počasia priniesol 
veľmi pekné umiestnenia.  Viac na strane č.3. 

 Medzinárodná súťaž Firefighter combat 
 challenge s účasťou slovenských hasičov  

Vzdelávanie príslušníkov PZ v oblasti preven-

cie a identifikácie obchodovania s ľuďmi 

https://eucpn.org/
https://eucpn.org/events/european-crime-prevention-award-ecpa-and-best-practice-conference-bpc
http://www.minv.sk/?prevencia_aktuality&sprava=narodne-kolo-sutaze-europska-cena-za-prevenciu-kriminality-2018
http://www.minv.sk/?prevencia_aktuality&sprava=narodne-kolo-sutaze-europska-cena-za-prevenciu-kriminality-2018
mailto:petra.barnova@minv.sk


Medzi konkurenciou 10 štátov (Česko, Poľsko, Bielorusko, Slovinsko, Chorvátsko, Rakúsko, Nemecko, Veľká Británia, Kuvajt, Maďarsko) 
Hasiči z TFA Teamu Slovakia obsadili: 

Bc. kpt. Vlastimil Tomovič  - 4. miesto v kategórii M50 (OR HaZZ Trnava),  Adrián Ficík -  5. miesto v kategórii M40 (U.S Steel Košice), 
Ing. por. Peter Wojatschek -  8. miesto v kategórii M18 (KR HaZZ Trnava), Jozef Zsigó -  8.miesto v kategórii M40 (DHZ Zlaté Klasy. 

  Medzinárodná súťaž Firefighter combat challenge s účasťou slovenských hasičov  
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Časopis tvoríte aj vy! 
Vážení kolegovia, vaše príspevky do eZvesti  

môžete posielať na e-mailovú adresu:  

ezvesti@ minv.sk 
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