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Dve komisie schengenského hodnotenia 
privítala 3. novembra 2019 ministerka 
vnútra SR Denisa Saková na Sloven-
sku. Počas týždňovej návštevy expertov 
Komisie EÚ sme preukazovali spolus od-
borníkmi z Úradu hraničnej a cudzineckej 
polície PPZ SR, že Slovensko má účinný 
systém kontroly hraníc, kriminálneho 
spravodajstva, vyšetrovania cezhraničnej 
trestnej činnosti, boja proti obchodovaniu 
s ľuďmi, povoľovania a kontroly poby-
tov, ale aj plnenia bezpečnostných úloh 
vo vízovej agende.  Nezávisle na záverečnej 
správe je podstatné, že všetky organizačné 
celky MV SR a ÚHCP PPZ zapojené 
do náročnej prípravy vyslali jasný signál, 
že Slovensko pristúpilo k hodnoteniu 
so všetkou vážnosťou a svoje záväzky voči 
EÚ chce plniť na najvyššej profesionál-
nej úrovni. Bezpečnosť našich občanov 
a EÚ je prvoradá!

SCHENGENSKÉHODNOTENIE
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 



MINISTERSTVO VNÚTRA 
POKRAČUJE V BUDOVANÍ 
A OTVÁRANÍ KLIENTSKYCH CENTIER
Ministerstvo vnútra SR naďalej pokračuje 
v najrozsiahlejšej reforme štátnej správy 
od roku 1989 a priebežne otvára klientske centrá 
na území celej Slovenskej republiky. Odkedy 
v roku 2012 Vláda Slovenskej republiky schváli-
la Program efektívnej, spoľahlivej a otvorenej 
štátnej správy (ESO), Ministerstvo vnútra SR 
otvorilo už 58 klientskych centier v rámci celej 
republiky a vyškolilo na prácu v týchto centrách 
takmer 5 000 zamestnancov.

„Spôsob poskytovania služieb občanom v klientskych centrách 

je otvorenejší, komplexnejší a efektívnejší. Dostali sme rôzne 

agendy verejnej správy pod jednu strechu, z čoho profituje 

najmä občan ušetreným drahocenným časom, kedy už nemusí 

cestovať po celom meste, aby vybavil viacero rozličných žiadostí 

na viacerých miestach. Občanom šetríme aj financie. Klientske 

centrá poskytujú efektívnejší spôsob vybavenia občianskej 

agendy spojenej napríklad s dokladmi alebo zmenami v evi-

dencií motorových vozidiel. Zároveň ponúkajú aj priestor 

pre prezentáciu umeleckej tvorby. Nachádzajú sa tu zároveň 

aj veľmi dôležité kontaktné body pre obete trestných činov,“ 

uviedla ministerka vnútra Denisa Saková. 

V Prešovskom kraji sú už napríklad otvorené všetky klientske 

centrá. Vo zvyšných siedmich krajoch je celkovo v pláne 

otvorenie ďalších viac ako dvadsiatich centier. Klientske 

centrá sa nenachádzajú len v okresných mestách, ale aj 

v menších mestách na Slovensku. Centrá sa v jednotlivých 

mestách odlišujú veľkosťou, ale aj zameraním vybavovanej 

agendy v závislosti od potrieb obyvateľstva a dostupnosti 

jednotlivých služieb. 

Občania majú možnosť pod jednou strechou nájsť a využiť 

napr. služby odboru cestnej dopravy a pozemných komu-

nikácií, živnostenského podnikania, starostlivosti o životné 

prostredie či katastra.

„V klientskych centrách sa kladie veľký dôraz na elimináciu 

možnosti vzniku korupčného spávania. Zamestnanci sú pos-

tupne vzdelávaní v rámci Školenia mäkkých zručností. Doteraz 

tieto aktivity absolvovalo takmer 5 000 zamestnancov,“ dopĺňa 

ministerka vnútra.  Klientom využívajúcim služby štátnej 

správy je k dispozícií aj tzv. supervízor, ktorý je nápomocný 

pri rôznych činnostiach, ako vypĺňanie žiadostí a formulárov, 

úhrada správnych poplatkov alebo obsluha vyvolávacieho 

systému.

„Pre zaujímavosť, od januára 2019 do septembra 2019 bolo 

na klientskych centrách vybavených viac ako milión a pol klien-

tov pri priemernej dobe čakania skoro 15 minút a priemernej 

dobe vybavovania 11,5 minúty,“ podčiarkla Denisa Saková.



MEDZI NAJNAVŠTEVOVANEJŠIE 
KLIENTSKE CENTRÁ PATRIA BRATISLAVA, 
KOŠICE, ŽILINA A SENEC 

Priestory klientskych centier v  krajských mestách poskytujú miesto 
aj kontaktným bodom pre obete trestných činov. Obetiam je tu k dis-
pozícii koordinátor a ďalší dvaja zamestnanci. Ich hlavnou úlohou je najmä 
zabezpečiť nekomplikovaný a urýchlený prístup k informáciám. 

Okrem služieb verejnej správy sa klientske centrá stali aj miestami, ktoré 
využívajú na prezentáciu svojich diel neznámi alebo menej známi umelci, 
ako aj žiaci a študenti. Jedným z príkladov je Národná prezentácia umenia 
hendikepovaných umelcov v Klientskom centre na Tomášikovej ulici 
v Bratislave, ktorú slávnostne v polovici októbra otvorila ministerka vnútra. 
Priestory klientskych centier sú pre hendikepované osoby vybavené 
bezbariérovo, aby mohli bez obmedzení využívať potrebné služby. 

Ministerstvo vnútra už teraz pracuje na zlepšení služieb prostredníctvom 
merania spokojnosti s poskytovaním služieb verejnej správy. Merania 
vykonáva nielen interne vlastnou činnosťou, ale aj prostredníctvom externých 
spoločností. Výsledky prieskumov sú následne využívané nielen v oblasti 
poskytovania služieb, ale aj na zlepšenie pracovného prostredia pre zames- 
tnancov. 

Do konca roku 2020 čakajú na otvorenie ďalšie prevádzky, napr. v Prievidzi 
alebo Rimavskej Sobote.



Štátny tajomník M. Bagačka
na Salzburskom fóre vo Viedni 

Slovensko zastupoval začiatkom novembra na Salzburskom 
fóre vo Viedni štátny tajomník Ministerstva vnútra SR Michal 
Bagačka, ktorý jasne zdôraznil potrebu dôkladnej a dôraznej 
ochrany vonkajších hraníc Schengenu, jasných a zrozu-
miteľných pravidiel v azylovej politike EÚ, ako aj nulovej tole- 
rancie pri prevádzačstve a nelegálnej migrácii. Stretnutie 
bolo venované problematike migrácie, azylovej politike 
a prevádzačstvu.

Humanitárna pomoc
pre migrantov do Grécka
Ministerstvo vnútra SR v spolupráci 
s Ministerstvom zahraničných vecí SR 
posielajú do Grécka materiálnu humani- 
tárnu pomoc. Rezort vnútra vyčlenil 
stany, postele, stoly, stoličky, karimatky, 
spacie vaky, prikrývky, zimné oblečenie, 
obuv pre dospelých, elektrocentrály, 
osvetľovacie súpravy a chemické WC. Po-
moc je určená pre migrantov, ktorí sa na-
chádzajú v Grécku. Ide už o druhú časť 
humanitárnej pomoci. Prvá dorazila 
do Atén už 26. októbra 2019.

Medzinárodná konferencia 
forenzných genetikov
Stretnutie forenzných genetikov zo Slovenskej a Českej repu-
bliky, ktorého sa zúčastnili experti Kriminalistického a exper- 
tízneho ústavu PZ sa uskutočnilo v dňoch  4. - 6. 11. 2019 
v Ostraviciach. Cieľom konferencie bola výmena odborných 
vedomostí, ako aj vzájomné spoznávanie a utužovanie medzi- 
národných vzťahov. Konferencie sa zúčastnilo 54 odborníkov 
z daného odboru, ktorí diskutovali na témy legislatívnych úprav 
analýzy DNA v jednotlivých krajinách, ako aj oblastí týkajúcich sa 
praktických skúseností, nástrah anomálií genetiky zasahujúcich 
do forenzného skúmania a vzájomnej spolupráce medzi jedno- 
tlivými zložkami v pôsobnosti polície. Na konferencii odzneli 
aj informácie o novinkách forenzného skúmania zavedených 
do praxe a možnostiach automatizácie analýzy DNA.
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Výstava Mladý tvorca s účasťou 
štátneho tajomníka M. Bagačku 

27. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborný 
škôl Mladý tvorca, na ktorej sa už tradične zúčastnil aj rezort 
vnútra, sa konala v Nitre  5. – 6. 11.  2019. Podujatie okrem 
ministerky školstva Martiny Lubyovej slávnostne otvoril aj 
štátny tajomník MV SR Michal Bagačka. Vo svojom príhovore 
vyzdvihol potrebu neustálej podpory tvorivého a kreatívneho 
odborného vzdelávania mladej generácie, tak aby táto 
v budúcnosti zvládala výzvy modernej spoločnosti. „Prial by 
som si dlhodobú podporu talentovaných, tvorivých a nadaných 
žiakov a študentov, či formou takých podujatí, ale aj súťaží 
na úrovni okresov a krajov,“ povedal M.  Bagačka. V prezen-
tačných stánkoch MV SR svoje študijné odbory a prácu spropa- 
govali Stredné odborné školy PZ z Pezinka a Košíc a tiež Stredná 
škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline. MV SR vyberá každo- 
ročne jedného z vystavovateľov - školu - za inovatívne pôso-
benie v rôznych oblastiach, ktoré sú uplatniteľné aj v našom 
rezorte. Ocenili sme už chemikov, kominárov, zdravotníkov 
či súkromnú školu ochrany zdravia a majetku. Tento rok sme 
ocenili Strednú odbornú školu veterinárnu z Drážovskej ulice 
v Nitre za výchovné pôsobenie v oblasti starostlivosti o zvieratá 
a výcvik v odbore kynológia.

Pozorovatelia rezortu vnútra
na cvičení COOPSEC19
Cvičenie štátov skupiny Stredoeurópskej obrannej spolupráce 
(CEDC) zamerané na nácvik zvládania masovej migrácie a jej 
dôsledkov sa uskutočnilo v Maďarsku v dňoch 14. až 17. októbra 
2019. Cvičiacimi boli väčšinou príslušníci ozbrojených síl 
tejto skupiny. Okrem cvičiacich príslušníkov Ozbrojených síl SR 
sa však cvičenia ako pozorovatelia zúčastnili aj zástupcovia 
MV SR Branko Šikula, Stanislav Dinič (obaja Úrad hraničnej 
a cudzineckej polície) a Martin Pener (sekcia krízového riadenia).

Cvičenie vychádzalo zo scenára, podľa ktorého fiktívny štát, 
sused Maďarska, ktorý nie je členom EÚ ani NATO, požiada 
o pomoc pri zvládnutí mimoriadneho nárastu nelegálnych migran-
tov. Tí sa balkánskou cestou snažia dostať do EÚ, pričom túto 
vlnu okrem ekonomických migrantov tvoria aj utečenci z taktiež 
fiktívnej blízkovýchodnej krajiny, rozvrátenej dlhodobou občian- 
skou vojnou. Súčasťou scenárov bola tiež hrozba epidemio-
logickej krízy, šírenie falošných správ, aktivity medzinárodného 
krízového manažmentu a ďalšie udalosti. Cvičenie malo dvojdňovú 
štábnu časť v rezorte maďarských ozbrojených síl Balatona-
karattya a následnú výkonnú časť na vojenskej základni Újmajor.



Rezort vnútra  sa podieľa  na realizácii 
projektu IntegriSport Erasmus+ 2019 – 2020 
Medzinárodný projekt vznikol z inicia- 
tívy Counter Sport Corruption Foun-
dation  for Sport Integrity – Nadácie 
proti korupcii a pre integritu v športe 
v januári 2019 a jeho implementácia 
je naplánovaná do 31. decembra 2020. 
Zameraný je na implementáciu Doho- 
voru Rady Európy o manipulácii špor-
tových súťaží a súvisiacich  odporúčaní, 
ako aj na stanovenie referenčného rám-
ca a  štandardov pre orgány presadzova-
nia práva, s preferenciou posilňova-
nia prevencie a boja proti manipulácii 

športových súťaží, tzv. match fixing.  
Na projekte okrem Slovenska partici- 
pujú zástupcovia orgánov činných 
v trestnom konaní, športových zväzov 
a stávkových organizácií z Cypru, 
Fínska, Maďarska, Litvy, Holandska 
a Portugalska. Aktivity projektu sú 
zamerané na vzdelávanie a zvyšovanie 
povedomia o manipulácii športových 
súťaží, ako aj na prieskum názorov 
a odborný výskum realizovaný z hľa- 
diska národných potrieb i medzinárod-
ných súvzťažností v oblasti prevencie 

Frontex - Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž pomáha za pos- 

ledných 15 rokov európskym krajinám na ich hraniciach. Operácie Frontexu 

pomohli vnútroštátnym hraničným orgánom pri riešení cezhraničnej trestnej 

činnosti a nelegálnej migrácie. Agentúra Frontex tear vytvára stály zbor európ-

skej pohraničnej a pobrežnej stráže. Táto nová služba zložená z agentúry Frontex 

a úradníkov členských štátov EÚ bude podporovať krajiny EÚ, ktoré čelia výz-

vam na svojich vonkajších hraniciach. V týchto dňoch Frontex hľadá najlepších 

kandidátov, ktorí sa stanú prvými príslušníkmi jej pohraničnej stráže 

(kategória 1). Má ísť o žiadateľov so skúsenosťami v oblasti presadzovania práva, ako sú polícia, colná správa, pohraničná a pobrežná stráž, 

pohotovostné služby, civilné krízové riadenie, vojenské alebo rovnocenné služby (aktívni a dôchodcovia). Títo dôstojníci budú musieť komu-

nikovať v angličtine.

V prvej fáze sa Frontex chystá prijať viac ako 700 príslušníkov pohraničnej a pobrežnej stráže. 

Konečný termín  podania prihlášok je 16. decembra 2019. Zriadená je aj špeciálna webová stránka, 

ktorá poskytuje ďalšie informácie (podmienky, platové náležitosti a i.).

https: //frontex.europa.eu/about-frontex/careers/frontex-border-guard-recruitment/

FRONTEX 
HĽADÁ NOVÝCH ČLENOV 
– VÝBEROVÉ KONANIE 

VZDELÁVANIE POLICAJTOV V OBLASTI PREVENCIE 
A IDENTIFIKÁCIE OBCHODOVANIA S ĽUĎMI

Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava spustila pred dvomi rokmi 
(1. 4. 2017) projekt  s názvom „Vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru v oblasti 
prevencie a identifikácie obchodovania s ľuďmi“. Projekt je spolufinancovaný Európ- 
skou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť a Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Cieľom projektu je prehĺbenie si kvalifikácie a doplnenie teoretických vedomostí 
príslušníkov PZ v oblasti prevencie a identifikácie obchodovania s ľuďmi, zlepšenie 
základnej odbornej prípravy policajtov v oblasti postupov pri identifikácii tohto 
trestného činu. Stredná odborná škola PZ Bratislava v spolupráci s Akadémiou PZ 
zorganizovala v dňoch 23. - 24. 10. 2019 Medzinárodné odborné sympózium, 
ktorého hlavným cieľom bola výmena skúseností z praxe v oblasti školiacich aktivít 
k danej problematike. Sympózium otvoril štátny tajomník Ministerstva vnútra Michal 
Bagačka.

a boja proti manipulácii športových 
súťaží. Odbornú úroveň medzinárod-
ného výskumu projektu garantuje 
Univerzita Aix-Marseille. Ďalšie infor- 
mácie k projektu IntegriSport Eras-
mus+ nájdete na twitteri @integri- 
sport, na stránke www.integrisport.org, 
alebo na mailovej adrese integrisport@
cscfsport.com.



Posledný októbrový týždeň sa „pánmi“ 
Zemplínskej Šíravy stali policajní psovodi 
so svojimi štvornohými zverencami. Po 
prvýkrát sa v slovenskej kynológii konal 
I. obranársky pretek služobných psov 
Policajného zboru Slovenskej republiky 
2019. Na štart sa postavilo desať dvojčlen-
ných družstiev, ktoré tvorili najlepší psovodi 
jednotlivých krajských riaditeľstiev, zástupco-
via ZVaJS a RHCP. Cieľom celého preteku 
bolo preveriť a vzájomne porovnať schop-
nosti a úroveň pripravenosti zúčastnených 
psovodov a služobných psov. Služobné 
psy, najmä nemecké ovčiaky, ale i belgické 
ovčiaky alebo ich kríženci, počas celého 
týždňa zdolávali náročné úlohy a disciplíny, 
napríklad ako zadržať osobu pokúšajúcu sa 
o útek za zníženej viditeľnosti, vyhľadať ukrytú 
osobu, zlikvidovať výtržnosť, či prekonať 
vodnú plochu, atď. Disciplíny, ktoré musí 
služobný pes vo výkone zvládnuť „ľavou 
zadnou“.

Najlepším služobným psom Policajného 
zboru SR sa stal služobný pes Black, 
ktorý o  víťazstvo bojoval spolu so svojim 
psovodom práp. Tomášom Skybom 
z Okresného riaditeľstva PZ Michalovce. 
Druhým najlepším jednotlivcom sa stal 
ppor. Tomáš Bartovič so služobným psom 
Indigom z KR PZ Trenčín. Na treťom mieste 
sa umiestnil psovod zastupujúci hraničnú 
a cudzineckú políciu npor. Peter Dzido 
so služobným psom Arim. Za družstvá 
boli úspešní opäť Michalovčania, družstvo 
OR PZ v Michalovciach získalo 1. miesto, 
druhé skončilo družstvo KR PZ v Košiciach, 
tretie bolo družstvo hraničiarov zo Sobraniec. 
Blahoželáme!

MICHALOVSKÝ SLUŽOBNÝ PES BLACK 
JE NAJLEPŠÍ NA SLOVENSKU



V novembri 2019 uplynie 30 rokov od Nežnej revolúcie, jednej z kľúčových historických udalostí 

v dejinách Slovenska. Toto výročie je rozhodujúce z hľadiska nastolenia slobody a demokracie 

v Československu. Okrúhle výročie novembrových udalostí zároveň predstavuje jedinečnú 

príležitosť ukázať verejnosti svedectvo o tomto mimoriadnom historickom míľniku priamo 

z archívnych dokumentov uložených v slovenských štátnych archívoch.

Cenné archívne dokumenty 
o Nežnej revolúcii vystavené v Bratislave 

Ministerstvo vnútra Sloven- 

skej republiky všetkých  

pozýva na výstavu s náz-

vom Svedectvo o revolúcii - 

november ´89 v archívnych 

dokumentoch slovenských 

štátnych archívov, ktorá je 

od utorka 5. novembra  inšta- 

lovaná v priestoroch Múzea 

mesta Bratislavy.

„K hodnotám vybojovaným 

na jeseň v roku 1989 sa 

hlásime. Tento míľnik, ako aj 

hodnoty, za ktoré sme bojo- 

vali, si treba pripomínať. 

Aj my sme prispeli svojou 

trochou. Rezort vnútra pod-

poril vznik filmu Amnestie, 

ktorý v týchto dňoch 

prichádza do kín. Považu-

jeme za dôležité, aby príbe-

hy z novembrových udalostí 

neupadli do zabudnutia. 

Aj dnes nám intenzívne 

pripomínajú, akú moc majú  

sloboda, pravda, nádej, dôs-

tojnosť a spravodlivosť,“ 

hovorí ministerka vnútra 

Denisa Saková. Výstava 

bude sprístupnená verejnost 

do 12. januára 2020 v pries- 

toroch Starej radnice Múzea 

mesta Bratislavy.
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OZ Integrácia pomáha pri začleňovaní zdravotne 
a sociálne znevýhodnených detí do spoločnosti už 
niekoľko rokov. Tento rok má ich aktivita presah 
za hranice Slovenska. V priestoroch bratislavskej 
Incheby sa v utorok 12. 11. 2019 stretlo tritisíc detí 
z celého Slovenska a 1 200 detí z Českej republiky, 
Maďarska a Poľska. Súčasťou akcie bol i krst knihy 
Strašidelný dom, na tvorbe ktorej sa podieľalo 
i MV SR. Slávnostne ju pokrstila ministerka vnútra 
Denisa Saková. „Kniha je takou detskou kuchár-
kou a sprievodcom pre deti, ako sa zachovať 
v rôznych životných situáciách. Ako byť tole- 
rantný a ako sa rozhodovať srdiečkom,“ dodáva 
ministerka.

CHARITATÍVNY KONCERT 
PRE DETI EURÓPSKA

INTEGRÁCIA V4


