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Pokroky v lavínových predpovediach 

V stredu 29. apríla 2015 sa najlepší záchranári z celého Slovenska spoločne s hrdi-
nami laických záchranných akcií stretli v Bratislave na slávnostnom odovzdávaní 

ocenení Zlatý záchranársky kríž za rok 2014. 

Ocenenie v kategórii "Záchranársky čin laickej verejnosti" získal Lóránt Czirák, ktorý ne-
zištne a obetavo nasadil svoj vlastný život pri dopravnej nehode, kde osobné motorové 
vozidlo vletelo do rieky Čierna Voda. V kategórii "Záchranársky čin profesionálov jednotliv-
cov" zvíťazil Vladimír Vorčák, ktorý počas svojho osobného voľna pri prechádzke v obci 
Oravská Lesná poskytol prvú pomoc vodičovi za volantom, ktorý dostal mozgovú príhodu. 
Čestné uznanie patrí Pavlovi Gaborčákovi, ktorý v nebezpečenstve ohrozenia vlastného 
života pomáhal pri dopravnej nehode dvoch vozidiel, kde došlo k usmrteniu dvoch a ťažké-
mu zraneniu štyroch osôb. Ocenenie v kategórii "Záchranársky čin profesionálneho 
kolektívu" získali príslušníci z hasičskej stanice v Štúrove, ktorí zasahovali v areáli priemyselného parku pri zavalení jednej osoby želez-
nou konštrukciou. Keďže celková hmotnosť zrútenej oceľovej konštrukcie bola takmer 4000 ton a zavalenú osobu nebolo možné zachrániť bežný-
mi postupmi, hasiči museli konštrukciu postupne rozpaľovať kyslíkovým horákom, čím bolo pri činnosti vyvinuté veľmi veľké teplo. Počas prác hasiči 
neustále komunikovali zo zavalenou osobou, zároveň kontrolovali jej zdravotný stav a životné funkcie. Osobu sa po takmer piatich hodinách podari-
lo vyslobodiť. Čestné uznanie patrí Krajskému riaditeľstvu HaZZ v Trnave, kolektívu policajtov a zamestnancov KR PZ v Trnave a Modrým 
anjelom za zásah pri dopravnej nehode autobusu na diaľnici D1. V autobuse sa viezli študenti Trnavského gymnázia vracajúci sa z výletu.  
Na mieste nehody, kde sa autobus prevrátil do priekopy, zasahovalo niekoľko desiatok príslušníkov, ktorí poskytovali predlekársku prvú pomoc a 
komunikovali s účastníkmi nehody. Zranilo sa 28 osôb, 4 osoby nehodu neprežili. Cenu za "Výnimočný prínos pre záchranárstvo" získal doktor 
Pavol Maslík za dlhoročnú odbornú činnosť v rezorte vojenského zdravotníctva, urgentnej medicíny a predovšetkým za významný podiel na vybu-
dovaní Výcvikového strediska Lešť. Cenu "Rescue report" za kreatívny prístup k osvete a vzdelávaniu bol udelený projektu "Krajina záchrancov". 

Projekt je unikátnou iniciatívou zameranou na zvýšenie počtu obyvateľov Slovenska, ktorí majú osvojené základy prvej pomoci. 

Zlatý záchranársky kríž za rok 2014 

V dňoch 29.-30.4. 2015 sa na nitrianskom výstavisku Agrokomplex pod hlavičkou MH SR 
konal 23. ročník celoštátnej prezentačnej výstavy stredných odborných škôl  pod záštitou 
premiéra Roberta Fica pod názvom „Mladý tvorca“. Výstava bola súčasťou pracovné-
ho veľtrhu JOB EXPO, ktorý je zameraný na prezentáciu pracovných ponúk 
z rôznych odborných oblastí. Jednou z nich bola aj sféra pôsobenia v ozbrojených 

a policajných zložkách štátu, ako aj v hasičskom a záchrannom zbore. 

Rezort vnútra v prezentačných stánkoch svojich odborných škôl informoval záujem-
cov, predovšetkým z radov mládeže, o podmienkach prijatia do policajného zboru či  
do radov hasičov.  Okrem bezpečnostných zložiek MV SR sa počas dvoch dní mohli 
tisíce záujemcov zúčastniť aj na odborných prednáškach k problematike obchodovania  
s ľuďmi, ktoré viedli pracovníci Informačného centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a 
prevenciu kriminality MV SR. 

Odbor prevencie kriminality KMV SR varoval „hľadačov“ práce v zahraničí  
(pod vidinou lukratívneho zárobku) prostredníctvom prednášky pána Hapáka 

z občianskeho združenia BSOS - Brániť sa oplatí, Slovensko, ktorý prezentoval  projekt o novodobom otroctve v spolupráci s Ministerstvom vnútra 
SR. Počas celej výstavy bolo rozdaných množstvo propagačných materiálov upozorňujúcich na riziká pri hľadaní práce v zahraničí; ako sa nestať 
obeťou obchodovania s ľuďmi a s inštrukciami ako postupovať, ak sa tak náhodou stane.  

Najmä mladšie ročníky si taktiež so záujmom prezreli v areáli vystavenú najnovšiu techniku 
PZ, HaZZ a kontrolného chemického laboratória, a v osobných debatách s prítomnými hasičmi a 
policajtmi rozoberali náročnosť práce bezpečnostných zložiek. Veľkú pozornosť si vyslúžili aj policajti 
z odboru kynológie a hipológie Policajného prezídia, ktorí prítomným mladým ľuďom predviedli,  

že práca policajta si vyžaduje nielen obratné 
narábanie so zbraňou, ale aj veľké znalosti 
z odvetvia veterinárstva, špecifického chovu  
a výcviku zvierat.  

Výstavu si spolu s predsedom vlády, niekto-
rými ministrami a štátnymi tajomníkmi  
prišiel prezrieť aj štátny tajomník MV SR 
Marián Saloň, ktorý za rezort vnútra ocenil dvoch vystavovateľov. Plaketu za spoluprácu 
s MV SR prevzala Ing. Laura Rečková, zástupkyňa riaditeľa Strednej odbornej školy 
s vyučovacím jazykom maďarským Kolárovo, a cenu za inovatívny prístup vo výučbe 
v odborných predmetoch z oblasti bezpečnosti a fyzického výcviku získala Súkromná stred-
ná odborná škola  ochrany osôb Bratislava. Cenu si z rúk riaditeľky odboru protokolu KMV 
Ingrid Stanovej prevzal zástupca riaditeľa školy Ing. Milan Strojný. 

MV SR na JOB EXPO 2015 
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Na zastupiteľskom úrade SR v Belehrade sa konal 
odborný seminár zameraný na problematiku boja 
proti daňovým podvodom a sivej ekonomike za lek-
torskej účasti štyroch expertov NAKA PPZ na čele  
s jej zástupcom  plk. Martinom Krčmárikom a štyroch 
expertov z finančného riaditeľstva SR a KUFS finanč-
nej správy SR. Počas seminára sa srbskí partneri 
oboznámili s komplexným obrazom trestnej čin-
nosti v daňovej oblasti a boji proti nej pred a po 
vstupe SR do EÚ, s legislatívou, štruktúrou 
a úlohami národnej jednotky finančnej polície,  
so spoluprácou finančnej správy, polície a prokuratú-
ry v súvislosti s „daňovou kobrou“, s finančným vyšet-
rovaním a medzinárodnou policajnou a justičnou 
spoluprácou. Predstavená bola pozícia finančného 
riaditeľstva SR a kriminálneho vyšetrovacieho úradu 
FS SR. Seminár sa stretol s veľkým záujmom srbskej 
strany, ktorá na záver vyjadrila poďakovanie za vyso-
ko odborné prednášky. Tie podľa nich napomôžu 
zlepšiť úroveň prípravy dotknutých srbských inštitúcií 
v procese prístupových rokovaní Srbska do EÚ.  

Seminár „Boj proti daňovým 
podvodom a sivej ekonomike“ 

V pondelok 27. apríla 2015 ocenil minister vnútra Robert Kaliňák spoločne s riaditeľom Športového 
centra polície Mariánom Kukumbergom hokejistov Športového centra polície. 23 policajtov vymenilo 
uniformu za hokejový dres a pod vedením Zdena Cígera (na snímke s R. Kaliňákom) získalo 1. miesto 
na Svetovom pohári polície v ľadovom hokeji – Liberec 2015. Okrem zlatých medailí a krásneho pohára 

dostali aj čestnú plaketu ministra vnútra SR.  

R. Kaliňák ocenil aj naše hokejistky, ktoré vyhrali 
na Majstrovstvách sveta v hokeji žien – Peking 
2015. Týchto sedem dievčat si prevzalo čestnú 
plaketu ministra vnútra SR. Za vzornú reprezentá-
ciu SR a za získanie zlatej a bronzovej medaily  
na Majstrovstvách sveta v hokeji žien do 18 rokov 

v prvej Divízii skupiny B a zároveň za postup do prvej Divízie skupiny A – Peking 2015 
si zaslúžilo čestnú plaketu ďalších sedem mladých slečien. Plaketou bol ohodnotený aj 
posledný dievčenský tím, a to za bronzovú medailu na Majstrovstvách sveta v hokeji 
žien do 18 rokov v prvej Divízii skupiny B – Peking 2015. V neposlednom rade si zaslú-
žil plaketu aj realizačný tím. Minister vnútra im takto poďakoval za reprezentáciu SR 

a MV SR a vzdal im hold za skvelé športové výkony. 

Minister vnútra Robert Kaliňák ocenil hokejistky a hokejistov Športového centra polície 

V termíne 21. - 30. 4. 2015 sa postupne zúčastnilo päť skupín 
psovodov a ich psov  na prvej časti jarného preškolenia v Sihlách 
na Podbanskom. Preškolenia boli zamerané na plošné vyhľadá-
vanie osôb stratených v horskom teréne, vyhľadávanie špeciál-
nych pachových vzoriek, a tiež na základný výcvik mladých kyno-
lógov a ich psov.  
Každá skupina absolvovala cvičnú nočnú pátraciu akciu, simulu-
júcu reálne nasadenia s použitím GPS prístrojov a obojkov, ktoré 
umožňovali súčasne monitorovanie výkonu pátracej dvojice a 
následnú analýzu výkonu.  
Druhá časť preškolenia sa bude konať 6. júna v oblasti Veľkej a 
Malej Studenej doliny vo Vysokých Tatrách, kde budú psovodi a 
psy počas pochodu v dolinách preverení zo schopností potreb-
ných v reálnom nasadení služobnej kynológie HZS. 

Jarné preškolenie psov a psovodov HZS  

Počas Predsedníctva SR v regionálnom zoskupení štátov Vyšehradskej skupiny 
(V4) sa na Zemplínskej Šírave uskutočnila konferencia veliteľov hraničných služieb  

štátov V4 za čestnej účasti veliteľa Štátnej hraničnej služby Ukrajiny.  

Cieľom stretnutia bola výmena informácií o aktuálnej situácii v oblasti nelegálnej migrácie,  
jej trendoch a hrozbách, ktoré možno očakávať v súvislosti s napätou situáciou na Ukraji-
ne, ale aj vo svete. Počas stretnutia bola prvýkrát prezentovaná Spoločná analytická 
správa o nelegálnej migrácii za rok 2014, ktorá poskytuje reálny obraz o nelegálnej 
migrácii na územiach členských krajín V4 a uľahčuje tak autoritám členských krajín 
V4 prijímať spoločné opatrenia a postupy  
v boji s nelegálnou migráciou. Riaditeľ úradu 
hraničnej a cudzineckej polície PPZ plk. Ľudovít 
Bíró a vrchný veliteľ Hraničnej stráže Poľskej 
republiky brig. gen. Dominik Tracz podpísali 
Doplňujúci protokol k Protokolu medzi hlavným 
veliteľom Hraničnej stráže Poľskej republiky a 
Ministerstvom vnútra SR reprezentovaným 
riaditeľom úradu hraničnej a cudzineckej polície 
MV SR týkajúci sa operatívnej spolupráce,  
vypracovaným dňa 18. júna 2008 v Cieszyni. 
Ďalšia konferencia sa bude konať v roku 2016 
počas Predsedníctva ČR vo V4. 

Konferencia veliteľov hraničných služieb  

V ukrajinskom Černigove sa konal okrúhly stôl národných expertov a zástupcov tretie-
ho sektora ako súčasť spoločného postupu krajín V4 v snahe pomôcť východnému 
susedovi v náročnej transformačnej etape. Na podujatí sa zúčastnili aj experti MV SR 
s prezentáciou slovenských skúseností s decentralizáciou, ktorá bola iniciovaná  
po páde komunistického režimu a realizovaná primárne v rokoch 1998-2005.  
„Pri koncipovaní takejto reformy na Ukrajine je potrebné mať jasnú víziu a stratégiu, podporu 
z národnej úrovne a v neposlednom rade dobrý manažment. Primárne je zvážiť rozsah kom-
petencií, ktoré sa majú presunúť na miestnu a regionálnu úroveň,“ uviedla Monika Filipová, 
vedúca oddelenia miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov MV SR. 
Okrem decentralizácie bude transformačná pomoc krajín V4 Ukrajine poskytovaná aj  
v oblastiach rozvoja občianskej spoločnosti a nezávislých médií, regulácie podnikateľského 
prostredia či v segmente energetickej efektívnosti. 

Experti V4 podporili reformné procesy na Ukrajine 


