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Zasadnutie národných spravodajcov pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi v Bruseli
V dňoch 19. – 20. mája 2016 sa v Bruseli konalo pravidelné zasadnutie výboru
Európskej komisie Neformálna sieť národných spravodajcov alebo obdobných
mechanizmov. Zúčastnili sa na ňom aj zástupcovia Informačného centra na boj
proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality MV SR, ktoré plní úlohy
národného spravodajcu pre oblasť boja proti obchodovaniu s ľuďmi.
Najdôležitejšími bodmi rokovania boli čerstvá informácia Európskej komisie o vydaní
prvej správy o pokroku v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi a príprava druhej Stratégie Európskej únie v boji proti obchodovaniu s ľuďmi po roku 2016. Práve táto stratégia bude Európskou komisiou prijímaná počas predsedníctva Slovenskej republiky v
Rade Európskej únie.
Slovenský národný spravodajca už intenzívne pracuje na príprave stretnutia výboru
Neformálnej siete národných spravodajcov alebo obdobných mechanizmov v druhej
polovici roka 2016, počas ktorej bude prebiehať predsedníctvo Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.

Udalosti MEPA v prvom polroku 2016
Začiatkom roka začala MEPA (Mitteleuropäische Polizeiakademie – Stredoeurópska policajná akadémia) intenzívnu
výuku nemčiny pre účastníkov Hlavného kurzu MEPA 2016:
2 týždne na pôde APZ v Bratislave a následne vo VillingenSchwenningen v Nemecku. Počas 7 týždňov účastníci videli
a zažili prácu polície vo všetkých 7 členských štátoch MEPA.
Na Slovensku účastníkom prezentovali prípady z praxe odborníci z PPZ. V Budapešti sa súbežne konal seminár MEPA
pod názvom Skúsenosti z regulácie masovej migrácie
na hraniciach so zameraním na aktuálne trendy a riešenie
problémov v súvislosti so súčasnou masovou migráciou.

Slovenské Lynx Commando lídrom
Na poslednej konferencii veliteľov projektu
Atlas v Bukurešti potvrdili pozíciu lídra
pre Útvar osobitného určenia PPZ (Lynx Commando) v jednej z najvýznamnejších pracovných skupín projektu Atlas. Projekt v súčasnosti združuje 38 elitných policajných protiteroristických jednotiek členských krajín Európskej únie, Švajčiarska, Nórska a Islandu.
Vedenie útvaru bude do konca roka 2016 postupne preberať agendu expertnej skupiny Building
od rakúskej jednotky EKO COBRA. Skupina Building nadobudla osobitný význam obzvlášť po posledných teroristických
útokoch v Paríži a Bruseli, keďže jej členovia priamo zodpovedajú za tvorbu
a aktualizáciu štandardných operačných postupov pre riešenie vysokoprofilových incidentov v zastavaných (mestských) oblastiach.
Pre svoju kandidatúru útvar získal postupne podporu dôležitých zahraničných partnerov, vrátane najvyššieho vedenia projektu Atlas. Medzinárodné
uznanie a úspech sú o to cennejšie, že Lynx Commando nebolo jediným
kandidátom na post lídra. Z listu predsedu projektu Atlas Bernharda Treibenreifa adresovaného veliteľovi Lynx Commanda pplk. Štefanovi Hamranovi
citujeme: „Som hlboko presvedčený, že Vaše líderstvo je garanciou
kontinuity excelentnej práce v pracovnej skupine Building. Lynx Commando bolo v minulosti vždy spoľahlivým a aktívnym členom našej
skupiny a bilaterálna spolupráca našich jednotiek je na špičkovej úrovni. Toto silné partnerstvo je nevyhnutným základom ďalšieho rozvoja a
propagácie projektu Atlas v zložitých časoch, aké teraz zažívame.“

Sexuálne zneužívanie detí na internete bolo témou májového
seminára a konferencie MEPA, ktorú otvoril prezident PZ
gen. Tibor Gašpar spolu s rektorkou APZ Luciou Kurilovskou.
Zahraniční lektori z krajín MEPA zdôraznili najmä prevenciu
na školách ako jeden z účinných nástrojov boja proti tomuto
fenoménu. Účastníci seminára ocenili aj živú ukážku práce
preventistov na bratislavskej škole.
Druhý a posledný raz sa v júni bude konať 4-týždňový Kurz
prevencie a boja proti organizovanej kriminalite v angličtine
financovaný z fondu ISEC EÚ. Slovenskej republike bude
patriť posledný týždeň tohto OC-kurzu, ktorý bude zavŕšený
slávnostným odovzdaním diplomov v aule APZ.

OZNAM
Akadémia Policajného zboru v Bratislave otvára v akademickom roku
2016/2017 pre záujemcov z radov príslušníkov PZ a ďalších bezpečnostných služieb štúdium v novoakreditovanom konverznom študijnom programe Bezpečnostnoprávna ochrana osôb a majetku v II. stupni vysokoškolského vzdelávania. Program je určený pre uchádzačov v služobnom
pomere príslušníkov Policajného zboru a ďalších bezpečnostných služieb –
absolventov vysokoškolského vzdelávania v iných študijných odboroch ako
je 8.3.1 Ochrana osôb a majetku, ktorí v súčasnosti pôsobia na rôznych
úsekoch a funkciách v PZ a v ďalších bezpečnostných službách. Uchádzači o štúdium môžu podať prihlášky s určenými prílohami do 10. júla
2016. Viac informácií na www.akademiapz.sk.

V Bratislave sa konala 3. konferencia policajných historikov
V dňoch 19. a 20. mája 2016 sa v Hudobnej sieni
Bratislavského hradu konal už 3. ročník konferencie
policajných historikov.
Podujatie, nad ktorým prevzal záštitu prezident Policajného
zboru SR gen. Tibor Gašpar a prezident finančnej správy
Ing. František Imrecze, zorganizovala Slovenská policajnohistorická spoločnosť, finančná správa, Územná úradovňa
Bratislava VII a Územná úradovňa Bratislava X Slovenskej
sekcie IPA, Klub policajnej histórie Lučenec, Historické
múzeum Slovenského národného múzea a ďalší partneri.
Počas oficiálneho otvorenia sa hosťom prihovoril viceprezident Policajného zboru gen. Ľubomír Ábel, riaditeľ odboru
prevencie kriminality Kancelárie ministra vnútra SR Jozef
Halcin
a
riaditeľ
Colného
úradu
Bratislava
pplk. Tomáš Prochocký. K slávnostnej atmosfére prispela
Hudba Ministerstva vnútra SR a Čestná jednotka finančnej správy.
Účastníci konferencie počas slávnostného otvorenia (foto: Peter Nevolný)
Počas dvoch dní vystúpilo celkom 27 účastníkov zo Slovenska a Českej republiky s prednáškami o bratislavskom policajnom riaditeľovi Jaroslavi Klímovi
(vo funkcii v rokoch 1923 – 1927), o inštitúcii mestského kapitána v Trnave,
policajnej faleristike, pištoľových puzdrach, ktoré používali čs. bezpečnostné
zbory v rokoch 1918 – 1992, ale aj o historickom a technickom vývoji čs. pasov
či o histórii služobnej kynológie a obrnených automobiloch v policajných službách.
Ďalší ročník konferencie sa uskutoční v máji 2017 v Lučenci.
plk. v. v. Ing. Jiří Rulc počas prednášky
(foto: Peter Nevolný)

Vyšiel zborník z 1. konferencie policajných historikov
Slovenská policajno-historická spoločnosť vydala v uplynulých dňoch zborník
z 1. konferencie policajných historikov. Celkom 13 príspevkov sa venuje osobnostiam policajnej histórie, ku ktorým nepochybne patrí vládny radca a policajný riaditeľ
Gustáv Pongrácz a jeho vyšetrovanie pozoruhodného kriminálneho prípadu z polovice
20. rokov, ale i vzniku a vývoju policajnej kynológie, žandárskym lyžiarskym kurzom,
úlohám polície, žandárstva a finančnej stráže počas maďarských útokov na územie
Slovenska v rokoch 1938 – 1939, vývoju finančnej stráže v rokoch 1918 – 1948,
renovácii historických policajných vozidiel, prehľadu fondov bezpečnostných zložiek
uložených v Slovenskom národnom archíve, ale aj vzniku a úlohe duchovnej služby
v rezorte vnútra.
Prezentácia zborníka sa uskutočnila
v Hudobnej sieni Bratislavského hradu 19. mája 2016 v rámci 3. ročníka
konferencie policajných historikov.
Publikáciu uviedli do života rektorka
Akadémie policajného zboru SR
Lucia Kurilovská a emeritný policajný

prezident plk. v. v. Jozef Holdoš priložením žandárskej šable.
Záujemcovia si zborník môžu objednať
prostredníctvom
webovej
stránky
www.sphs.sk.
foto: Peter Nevolný

Ako žiť bez nenávisti – téma diskusie na pôde
Ministerstva vnútra SR

Slovenskí hasiči reprezentovali
na TFA Austria 2016

Odbor prevencie kriminality
KMV
SR
v spolupráci s veľvyslanectvom Spojených
štátov amerických zorganizovali na pôde PPZ
diskusiu s bývalým lídrom neonacistickej organizácie z USA Christianom Picciolinim.
Christian Picciolini sa ako
14-ročný
stal
členom
a neskôr vedúcim predstaviteľom neonacistického
skinheadského gangu. Od prudkých pouličných bitiek cez opité zhromaždenia stúpencov bieleho rasizmu (White Power) až po nábor pre zahraničných
teroristických diktátorov sa Picciolini ponoril do rasistickej skinheadskej
kultúry, nenávistnej propagandy a násilia. Nakoniec ale začal chápať, že
jeho nenávistný život bol postavený na klamstvách, a dnes robí osvetu medzi mladými ľuďmi. Picciolini založil neziskovú organizáciu Život po nenávisti (Life after Hate), ktorá pomáha ľuďom odpojiť sa od nenávistných skupín a naučiť sa prijímať samých seba a akceptovať ostatných bez ohľadu na
farbu pleti, náboženské vyznanie alebo sexuálnu orientáciu. Cieľom stretnutia bolo prezentovať skúsenosti s prácou s mládežou, ktorá je ohrozená
radikalizáciou a extrémizmom, a tiež na základe svojich osobných skúseností ilustrovať možnosti práce s takýmito ohrozenými skupinami.
Podľa riaditeľa OPK Jozefa Halcina išlo o „jedinečnú príležitosť stretnúť sa s človekom, ktorý strávil svoju mladosť ovplyvnený silnou neonacistickou skupinou a dnes nám odovzdáva svoje skúsenosti... Sme
veľmi radi, že tieto názory budú odovzdané aj počas ďalších stretnutí
s mladými ľuďmi na Slovensku.“

V sobotu 21. mája 206 sa v rakúskom meste Siegendorf
uskutočnil 13. ročník prestížnej medzinárodnej súťaže
Najzdatnejší hasič Rakúska – TFA Austria 2016.
Na podujatí sa zúčastnil aj slovensky tím.
Súťaž pozostávala zo štyroch disciplín. Hasiči museli napríklad zdolať v plnom hasičskom výstroji aj s autonómnym
dýchacím prístrojom s váhou približne 15 kilogramov
11-poschodovú budovu. Medzi súťažnými disciplínami bola aj
úloha vyniesť v rukách a po dvojramenných drevených schodoch na plošinu veže dvakrát 15-kilogramovú záťaž, alebo
preniesť 80-kilogramovú figurínu do vzdialenosti 100 metrov.
Po prenesení museli hasiči prekonať za pomoci lana tri metre
vysokú bariéru, ktorá bola v daždivom počasí pre mnohých
nezdolateľná. Na súťaži sa zúčastnilo 64 profesionálnych i
dobrovoľných hasičov z Rakúska, Nemecka, Slovenska,
Maďarska, Česka. Slovenských hasičov reprezentovali:
Adrián Ficik, TFA Team Slovakia; Jozef Zsigo, DHZ Zlaté
Klasy, DHZ TU Zvolen a DHZ Podunajské Biskupice.

Potápači PZ si otestovali svoje schopnosti
Odbor poriadkovej polície PPZ zorganizoval spoločný zdokonaľovací výcvik potápačov
Policajného zboru zameraný na potápanie pod ľadom a v extrémnych podmienkach.
28 potápačov si svoje schopnosti otestovalo v lokalite Vysoké Tatry na troch plesách – Velickom
(1 663 m n. m.), Popradskom (1 494,3 m n. m.) a Štrbskom plese (1 346 m n. m.) za účasti
záchranára Horskej záchrannej služby Vysoké Tatry a pracovníka Štátnych lesov TANAP-u.
Na všetkých plesách bola súvislá ľadová vrstva
(20 - 50 cm) a už samotná príprava na ponor si
vyžadovala vynaloženie značných fyzických síl.
Na základe skúseností a praktických poznatkov
overených v rámci samotného výcviku možno
skonštatovať, že potápači Policajného zboru sú
pripravení a plne spôsobilí zabezpečiť a vykonať
potápačskú akciu v extrémnych podmienkach.
V rámci jednotlivých ponorov bolo vykonané aj čistenie uvedených plies od odpadkov a na Štrbskom
plese bol vykonaný prieskum zameraný na výskyt siníc v zimnom období.
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Družstvo OZP - IPA Polícia vyhralo amatérsku volejbalovú ligu
Vo finále vyraďovacej časti 6. ročníka
súťaže zmiešaných družstiev amatérskej volejbalovej ligy sa stretli dva
najlepšie celky po základnej časti. Jej
suverénny víťaz VK Plavnica mal
v športovej hale za súpera mužstvo
OZP – IPA Polícia, zložené prevažne
z policajtov z Okresného riaditeľstva
PZ v Starej Ľubovni. Príchod fanklubov
obidvoch finalistov so silným zvukovým
sprievodom avizoval začiatok veľkého
finále. Plavničania získali prvý i tretí set,
policajti ich však zakaždým dotiahli a
podaril sa im senzačný obrat. Získali tak
prvýkrát majstrovský titul. Blahoželáme!

