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ČIERNY DEŇ 
PRE NAŠU KRAJINU 
Streda 13. novembra sa stala najhorším a najkrutejším dňom tohto roka. Zobrala životy 
nevinným ľuďom a navždy zmenila osudy mnohých rodín. „V živote som nevidela nič 
horšie, bolo to ako zo zlého sna,“ spomína ministerka vnútra Denisa Saková, ktorá prišla 
a miesto dopravnej nehody, ktorá sa stala pri obci Nitrianske Hrnčiarovce. Zrážka autobusu 
s nákladným vozidlom si vyžiadala 12 ľudských životov.  V ten istý deň strhla rozvodnená 
rieka v Revúcej tri ženy, ktoré sa podieľali na záchrane psov z útulku. Aj k nim bol osud krutý.

Túto stranu chceme venovať všetkým, 
ktorí akokoľvek, či už svojou prítom-
nosťou alebo v modlitbách pomáhali 
zraneným a ich rodinným príslušníkom. 
Chceme vysloviť jedno veľké ĎAKUJEME 
za Vašu odvahu a obetavosť. Vďaka patrí 
záchranárom, hasičom, policajtom, psy-
chológom, kňazom a civilným zamest-
nancom ministerstva vnútra. 



V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI 
SI UCTILI PAMIATKU 
OBETÍ DOPRAVNÝCH NEHÔD
Celoslovenské služby Božie na Pamiatku obetí dopravných nehôd sa v nedeľu 17. novembra 2019 uskutočnili 
v evanjelickom kostole v Liptovskom Mikuláši. Stalo sa tak pri príležitosti Svetového dňa pamiatky obetí dopravných 
nehôd. Aj na tejto tradičnej spomienke si prítomní pripomenuli mimoriadne tragickú dopravnú udalosť, ku ktorej 
došlo pri obci Nitrianske Hrnčiarovce, kde si zrážka autobusu s nákladným vozidlom vyžiadala 12 ľudských životov. 

„Celú našu krajinu zasiahla obrovská tragédia, 
ktorá sa stala neďaleko Nitry. Dnes musíme 
myslieť na všetku tú bolesť, ktorú prežívajú 
najbližší obetí. Modlime sa za zosnulých a aj 
tých, ktorí prežili a sú v nemocnici. Táto tragédia 
sa dotkla nás všetkých. Zomrelo príliš veľa 
mladých ľudí plných života a ostalo po nich 
prázdne miesto,“ prihovoril sa štátny tajomník 
ministerstva vnútra SR Rudolf Urbanovič.

Cieľom Svetového dňa pamiatky obetí 
dopravných nehôd je upozorniť aj na nezod-
povedné správanie sa niektorých účastníkov 
cestnej premávky. Prvýkrát si pamiatku obetí 
dopravných nehôd pripomenuli v roku 1993 
vo Veľkej Británii. „Dnes sa aj my stávame 
súčasťou celosvetového dňa, kedy si chceme 
pripomenúť obete dopravných nehôd a v tichu 
modlitby prosiť za rodiny, ktoré boli dotknuté 
tragédiou a nešťastím. Prosiť o silu, pokoru 
a trpezlivosť pre tých, ktorí budú musieť znášať 
následky nehôd v podobe podlomeného 
a skrehnutého zdravia do konca svojho života,“ 
pripomenul Milan Petrula, riaditeľ Úradu 
ekumenickej pastoračnej služby ministerstva 
vnútra SR. 



KOMPLETNÉ
PREZBROJENIE
POLICAJTOV 

Ministerstvo vnútra SR do konca tohto roka 
kompletne prezbrojí policajtov od základ-
ných útvarov až po špecializované. V súčas-
nosti sa zbrane odovzdávajú posledným 
policajtom. Každý jeden musí absolvovať 
teoretické a praktické preškolenie na kon- 
krétny typ pištole.

„Policajti boli od roku 1991 vyzbrojení 
pištoľou CZ 82. Po 25 rokoch vo výkone 
služby však došlo k značnému opotrebe-
niu, pre ktoré bolo nevyhnutné zabezpečiť 
policajtom nové kvalitné zbrane,“ povedala 
ministerka vnútra Denisa Saková.

Rezort vnútra nakúpil zásahové zbrane 
Glock 17 4Gen v počte viac ako 17-tisíc 
kusov s príslušenstvom. Taktiež pištole CZ 
P-07 DUTY s príslušenstvom v počte viac 
ako 8-tisíc kusov a CZ 2075 RAMI v počte 
tisíc kusov.  
„Prezbrojením sa policajný zbor zaradil 
medzi vyspelé krajiny, ktorých policajti sú 
vyzbrojení modernými a kvalitnými krát-

Obec Nesvady spĺňa predpokla-
dy na vyhlásenie obce za mesto, 
upravené v zákone o obecnom 
zriadení. Má 5 105 obyvateľov, 
je administratívnym a kultúr-
nym centrom. Zabezpečuje niek-
toré služby aj pre obyvateľstvo 
okolitých obcí, má zabezpečené 
dopravné spojenie s okolitými 
obcami a v časti územia obce je 
mestský charakter zástavby.
„Teším sa z rozkvetu našich regiónov. 
Je to jediná cesta ako udržať mladých 
ľudí na mieste, kde sa narodili, kde 
majú svoje korene a rodinu. Vytvára-
nie pracovných príležitostí v blíz-
kosti domova, športové a kultúrne 
vyžitie sú dôvody, prečo vaša obec 
rozkvitá,“ povedala ministerka 
vnútra Denisa Saková.
Slovenská republika má v súčas-
nosti 140 miest. Poslednými 
obcami, ktoré boli vyhlásené 
za mestá, sú Gabčíkovo a Turany. 

NESVADY
BUDÚ OD 1. JANUÁRA 2020 MESTOM 

kymi zbraňami spĺňajúcimi najprísnejšie 
kritériá. Efektivita riešenia vzniknutých 
krízových situácií, pri ktorých je nutné 
použiť zbraň, ako aj osobná bezpečnosť 
zasahujúceho policajta sa dostala na poža-
dovanú úroveň,“ dodala ministerka vnútra.  
„Novozavedené zbrane sú kvalitnejšie, majú 
nízku hmotnosť, modernejšiu konštrukciu, 
vyššiu kapacitu zásobníku a sú vo výkon-
nejšom kalibre 9 mm Luger. Ovládacie 
prvky majú lepšie ergonomické vlastnosti. 
Spoľahlivosť, presnosť, technická životnosť 
a konštrukcia bezpečnostných prvkov novo-
zavedených zbraní je neporovnateľná s CZ 
82,“ skonštatoval riaditeľ odboru výcviku 
Prezídia PZ Milan Šagát.



David Púchovský z oddelenia komunikácie a prevencie Prezídia Policaj- 
ného zboru po roku príprav pokrstil knihu Katastrofa letu 001 na Zlatých 
Pieskoch počas knižného veľtrhu Bibliotéka. Na akt krstu poslúžil priamo 
popol lietadla, ktorý sa zachoval vďaka zliatine z jeho trupu. Krstným 
otcom sa stal bývalý pilot ČSA a odborník na nehody Ladislav Keller. Krstu 
sa zúčastnili nielen pamätníci, ale aj pozostalí po obetiach nehody. Lietadlo 
IL-18 OK-NAB sa zrútilo do Zlatých pieskov dňa 28. júla 1976, pričom zahy- 
nulo 76 zo 79 ľudí na palube. Závery vyšetrovania, na ktorých participovala 
aj vtedajšia Verejná bezpečnosť, neboli do roku 1989 publikované, vďaka 
čomu sa rozšírili rôzne 
konšpiračné teórie 
o príčinách nešťastia. 
Autor v knihe odpo- 
vedá na všetky otázky, 
priebeh letu z Prahy 
do Bratislavy mapuje 

minútu po minúte, publikuje doteraz nezverejnené fotografie 
lietadla a z miesta nehody, ako aj prináša osobné príbehy 
niekoľkých pasažierov a členov posádky. Kniha je už dostupná 
v každom štandardnom kníhkupectve alebo na webe.

PRVÁ KNIHA
O NEHODE LIETADLA 
NA ZLATÝCH PIESKOCH

Cieľom Konferencie ministrov vnútra členských krajín 
V4 + Rakúska v Prahe bolo prediskutovať aktuálne 
témy v oblasti vnútorných záležitostí. Predovšetkým 
išlo o otázky budúcnosti vnútornej bezpečnosti EÚ, 
spolupráce v oblasti vnútornej bezpečnosti so Spojeným kráľovstvom po brexite a nového prístupu k migrácii a azylu, ktorý 
avizuje nové vedenie Európskej komisie. Postoj ministerky vnútra Denisy Sakovej je dlhodobo nemenný: „Slovensko sa 
nepripojí do dobrovoľného systému rozmiestňovania migrantov. Táto iniciatíva má veľa rizikových faktorov, v praxi sa ukázali 
podobné iniciatívy ako nefunkčné a môže motivovať ďalšie nelegálne príchody do EÚ. Slovensko, a podobne aj krajiny V4, 
dlhodobo trvajú na tom, že je potrebné riešiť príčiny migrácie a zamerať sa na krajiny pôvodu migrantov a na tranzitné krajiny. 
Slovensko môže pomôcť krajinám, ktoré sú zasiahnuté migráciou, či už v záchytných táboroch alebo azylových centrách, 
ale nie sme za to, aby narastal migračný tlak, či už cez stredomorskú trasu, alebo cez Balkán.“

Stretnutie ministrov vnútra 
krajín V4 a Rakúska



Transparentnejší kariérny postup 
príslušníka Policajného zboru 
Dňa 7. novembra 2019 nadobudlo účin-
nosť nariadenie Ministerstva vnútra SR 
č. 168/2019 o zásadách kariérneho postu-
pu príslušníka Policajného zboru, výbero-
vom konaní a výbere v Policajnom zbore.
Na základe uvedeného interného predpisu 
je možné príslušníka Policajného zboru 
ustanoviť do riadiacej funkcie iba po ab-
solvovaní výberového konania. Rovnako 
na ustanovenie do neriadiacej funkcie 
v platovej triede 5 a vyššie sa vyžaduje 
absolvovanie výberu.

Dohoda EUR-OPA o závažných hrozbách je platformou 
Rady Európy pre spoluprácu v oblasti veľkých prírodných 
a technologických katastrof medzi Európou a južným 
Stredomorím. Jeho pôsobnosť sa týka najmä znižovania 
rizika katastrof, zahŕňa však aj oblasť vzdelávania, pre-
vencie, pripravenosti, riadenia rizík a analýzy. Hlavným 
cieľom dohody EUR-OPA o závažných hrozbách je posil-
niť a podporovať spoluprácu medzi členskými štátmi 
v multidisciplinárnom kontexte s cieľom zabezpečiť 
lepšiu prevenciu a ochranu pred rizikami.

STRETNUTIE RADY EURÓPY

Na stretnutí bolo prezentovaných približne 10 projek-
tov. Z nich bol obzvlášť zaujímavý projekt Republiky 
San Marino International Training School. Ide o systém 
medzinárodného vzdelávania prostredníctvom medzi- 
národných expertov civilnej ochrany a problematiky 
ochrany pred rizikami z oblastí pokrývajúcich široký 
diapazón od geologických rizík až po krízové riadenia. 
EUR-OPA má v súčasnosti 25 členských a pridružených 
štátov. Slovenská republika je členom od 1. januára 2018.

Stretnutie riaditeľov Špecializovaných centier a Výboru 
stálych korešpondentov Rady Európy platformy EUR-OPA 
sa konalo v dňoch 5. a 6. novembra v Paríži.

Prehľad aktuálne vyhlásených výberových 
konaní a rovnako aj výberov je zverejnený 
na intranetovej stránke https://infoweb.
minv.sk/Vyberove-konanie-a-vyber-v-PZ/ 
v časti Oznamy.

Zavedením nových pravidiel kariérneho 
postupu sa dáva možnosť všetkým prísluš- 
níkom Policajného zboru spĺňajúcim 
stanovené kritériá uchádzať sa o obsa- 
dzovanú funkciu.



KATASTRÁLNY ODBOR 
OKRESNÉHO ÚRADU 
V SENCI ZÍSKAL OCENENIE
ÚRADNÍCKY ČIN ROKA

Klientske centrá sa budujú ako 
miesta prvého kontaktu občana 
s orgánmi štátu tak, aby sme vy-
tvorili komfortný, moderný a fun- 
kčný priestor pre občanov a pod-
nikateľov v rámci úradov, ktorý 
im umožní jednoduchý, efektívny 
a rýchly prístup k službám štátu 
„pod jednou strechou“. 
Aj s podporou projektu OP EVS 
sa mapujú a optimalizujú pro-
cesy, kde jedným z faktorov je 
zdieľanie najlepších skúseností 
a ich implementácia v podmien- 

kach štátnej správy na Slovensku. 
Cieľom je postupné odbúravanie 
neprimeranej administratívnej 
záťaže a zefektívňovanie pro-
cesov realizovaných štátnymi in-
štitúciami za využitia moderných 
informačno-komunikačných tech-
nológií.

Katastrálny odbor Okresného 
úradu Senec patrí medzi najvy-
ťaženejšie katastrálne odbory 
na Slovensku, a to najmä z dô- 
vodu obrovského priemyselného 

Vedúci katastrálneho odboru Okresného úradu Senec Peter Urcikán 
prevzal v mene Okresného úradu Senec ocenenie „Úradnícky čin roka“. 
Ide o ocenenie za zlepšovanie verejných služieb na Slovensku.
V rámci reformného procesu ESO došlo k integrácii vybraných úsekov 
miestnej štátnej správy pod okresné úrady. Katastrálne odbory neboli 
výnimkou a dnes sú ich pracoviská neoddeliteľnou súčasťou služieb 
poskytovaných v rámci klientskych centier.

rozvoja a stavebného boomu 
na danom území.
V roku 2018 popri enormnej 
zaťaženosti zápasil katastrálny 
odbor aj s personálnymi problé-
mami, čo spôsobilo sklz približne 
850 nevybavených podaní, resp. 
vybavených po lehote. Tento výni- 
močný stav nastal po prvý raz 
od integrácie miestnej štátnej 
správy a vzniku Okresného úradu 
Senec v októbri 2013. Na podnet 
vedúceho katastrálneho odboru 
sa prijal celý súbor opatrení 
v rámci oceneného  projektu 
na odstránenie vzniknutého 
sklzu vo vybavovaní podaní,  čo sa 
do konca roku podarilo. V spolu- 
práci s Ministerstvom vnútra SR 
bol dohodnutý systém ohodno-
covania práce zainteresovaných 
pracovníkov projektu pri plnení 
mimoriadnych služobných úloh. 
Na seneckom katastri sú dnes aj 
vďaka realizovanému projektu 
vytvorené podmienky na udrža- 
teľnosť vybavovania všetkých 
podaní v zákonom stanovených 
lehotách.

„Cieľom bolo vytvoriť na praco- 
visku nielen finančnú motiváciu, 
ale aj čo najlepšie podmienky pre 
prácu na tomto projekte, pričom 
hovoríme aj o pravidelnom morál-
nom hodnotení pracovníkov pri 
plnení mimoriadnych úloh na po-
radách vedúceho katastrálneho 
odboru a prednostu OÚ Senec“, 
povedal prednosta Okresného 
úradu Senec Martin Doboš. 
Okresný úrad Senec uplatňuje 
proklientsky prístup celým radom 
ďalších  opatrení:
 - katastrálny o db or,  ako aj 
všetky ostatné odbory Okresného 
úradu Senec, vytvoril špeciálny 



manuál pre supervízorov klientske-
ho centra, ktorý obsahuje základ-
né informácie poskytované super- 
vízormi a uľahčuje klientom orien- 
táciu pri vybavovaní podaní a tým 
aj skracuje dobu čakania na vyba- 
venie,
 - katastrálny odbor Senec ako 
jeden z mála vykonáva plom-
bovanie listín priamo pri podaní 
(zákonná lehota je 24 hodín), 
čo umožňuje klientovi vybrať si 
zaplombovaný LV na počkanie 
a ušetrí mu jednu návštevu úradu,
 - webová stránka okresného 
úradu je neustále aktualizovaná, 
poskytuje informácie, vzory, tlači- 
vá, postupy pri riešení životných 
situácií (časť z nich vytvorili samo- 
tní zamestnanci),
 - vyvolávací systém je v spo-
lupráci s MV SR operatívne pris-
pôsobovaný špecifickým potrebám 
fungovania klientskeho centra,
 - operatívne vyhodnocujeme pod- 

nety klientov a prijímame opatre-
nia na zlepšovanie kvality posky-
tovaných služieb aj v spolupráci 
s MV SR,
 - klientske centrum má vybudo-
vaný bezbariérový prístup,
 - informačné materiály sú k dis-
pozícii aj v jazyku národnostnej 
menšiny.

„Katastrálny odbor Okresného 
úradu Senec bude slúžiť ako príklad 
dobrej praxe pre ďalšie proklientske 
pracoviská a nadobudnuté skúse-
nosti, ktoré sa osvedčili, chceme 
prenášať v rámci ďalších odborov 
okresných úradov na Slovensku“, 
povedal generálny riaditeľ sek-
cie verejnej správy MV SR Adrián 
Jenčo.

„Veľmi ma teší, že reformný proces 
ESO, ktorý dlhodobo implementu-
jeme, postupne prináša pozitívne 
výsledky, ktoré občania výrazne po-

ciťujú a uľahčujú im život. V nasto-
lenom trende chceme pokračovať 
a služby štátu zlepšovať tak, aby 
návšteva úradu nebola pre občanov 
stresujúca, ale aby svoje požiadavky 
voči štátnym inštitúciám vybavili 
rýchlo a jednoducho“, zhodnotila 
ministerka vnútra Denisa Saková. 

Pracovníci verejnej správy vyvíjajú maximálne 
úsilie pri agende občianskych združení
Ministerstvo vnútra SR intenzívne pracuje na priebežnom 

a prednostnom vybavovaní doručených žiadostí občanov 

o výpis z evidencie občianskych združení a oznámenia 

o zápise alebo zmene štatutárnych orgánov, ktorí sú 

žiadateľmi o zápis do zoznamu prijímateľov 2 % daní 

na notárskych úradoch.

 

Ministerstvo vnútra od začiatku roka eviduje asi 13 000 

podaní. Enormný nárast podaní bol zaznamenaný posledný 

júnový týždeň z dôvodu oslobodenia od platenia správneho 

poplatku 16,50 eur a v súčasnom období z dôvodu zápisu 

do zoznamu prijímateľov 2 % daní. Z celkového počtu 

podaní asi 30 % nebolo podaných v súlade so zákonom. 

Na sekcii verejnej správy Ministerstva vnútra boli pri-

jaté opatrenia, aby boli zapísané všetky podania, ktoré 

spĺňali zákonom stanovené podmienky. Pri podaniach, 

ktoré je potrebné doplniť, boli spracované a zaslané 

výzvy na doplnenie. Zamestnanci registrového úradu 

vyvíjajú maximálne úsilie, aby v čo najkratšom čase 

zapisovali údaje do evidencie OZ, a preto nie je možné 

v zákonnom stanovených lehotách vykonávať súčasne 

registrácie nových OZ a zmeny stanov existujúcich OZ. 

Pre ilustráciu uvádzame, že priemerne denne prichádza 

na registráciu asi 40 nových návrhov, asi 30 návrhov 

na zmeny OZ, asi 70 oznámení o štatutárnych orgánoch 

a asi 40 žiadostí o vydanie výpisu.



ÚRAD SPLNOMOCNENCA VLÁDY SR
PRE ROZVOJ OBČIANSKEJ SPOLOČNOSTI 

Dňa 12. novembra 2019 sme si v Starej 
Tržnici prevzali spomedzi troch nomi-
novaných cenu za príspevok k napĺňa-
niu cieľov udržateľného rozvoja SDGs 
2019 v kategórii Verejný sektor, ktorú 
udeľovala Nadácia Pontis na konfe- 
rencii o zodpovednom podnikaní 
v strednej a východnej Európe. 
Ocenenie, ktoré za ÚSV ROS prevzal 
splnomocnenec Martin Giertl, symbo- 
lizuje poctivú a transparentnú prácu, 
ktorá je často skrytá pod niekoľkými 
vrstvami a môže byť odhaliteľná až 
keď ju vidíme zblízka, alebo si na ňu 
posvietime. Komisia zložená zo zástup-
cov rôznych sektorov - biznisu, médií, 
verejného a mimovládneho sektora, 
ktorá predkladala nominácie, ocenila 
náš prínos k dlhodobému aktívnemu 
prepájaniu a skvalitňovaniu spolupráce 
verejného, neziskového sektora a iných 
subjektov.
Okrem kategórie Verejný sektor boli 
odovzdané ocenenia aj v kategóriách 
M imovládna organizácia ,  L íder, 
Mediálna kampaň a Líder do 30 rokov.  
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PROBLEMATIKA
BEZPILOTNÝCH
LIETADIEL

V rámci Medzirezortného expertného koordinačného 
orgánu pre boj so zločinnosťou sa dňa  8. novembra 2019 
uskutočnilo zasadnutie národnej skupiny. Riešila sa prob-
lematika v oblasti bezpilotných prostriedkov.
Predmetom zasadnutia bolo nastavenie ďalšieho spo-
ločného postupu pri návrhu na zavedenie povinnej regis- 
trácie držiteľa civilného bezpilotného lietadla, buď u pre- 
dajcu alebo elektronickou formou na stránke štátnej 
organizácie. Taktiež povinnej registrácie štátneho bez-
pilotného lietadla v jednom registri okrem vojenských 
bezpilotných lietadiel. V rámci zasadnutia sa riešila aj 
možnosť zavedenia zodpovednosti pre držiteľa bezpilot-
ného lietadla v rámci trestnoprávnej roviny.
Dôležitou úlohou bude  vytvorenie dvoch systémov riade-
nia prevádzky civilných bezpilotných lietadiel (Unmanned 
Traffic Managment System) a štátnych bezpilotných lieta-
diel. Súčasne legislatívne zadefinovať povinnosť civilného 
držiteľa registrovať svoj letový plán vo svojom systéme 
a zodpovednosť za jeho dodržiavanie a povinnosť uží-
vateľov štátnych bezpilotných lietadiel registrovať svoj 
plán vo svojom systéme riadenia. Následne doriešiť vzá-
jomné prepojenia a koordinácie  týchto systémov.
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