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RAIPOL: O nehodách na železniciach

Odbor železničnej polície PPZ privítal koncom mája
účastníkov stretnutia pracovnej skupiny „Vyšetrovanie
železničných nehôd a iných vážnych udalostí“, fungujúcej v rámci medzinárodnej organizácie Railpol.
Členovia z Holandska, Lotyšska, Rumunska, Nemecka,
Maďarska, Belgicka, Talianska a Slovenska diskutovali
o spôsoboch a systéme vyšetrovania železničných
nehôd pri prepravách CBRN (chemical, biological, radiological, nuclear) materiálov, zodpovednosti jednotlivých
zložiek polície za plnenie čiastkových úloh v takýchto
prípadoch a o spôsobe zabezpečenia ochrany života
a zdravia policajtov.
O tom, aké postupy sa využívajú na Slovensku prítomných oboznámil riaditeľ odboru železničnej polície PPZ plk. Norbert Berecz a riaditeľ odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície PPZ
pplk. Mário Kern.

Štvrtý workshop OECD o posilnení
analytických kapacít vo verejnej správe
Analytické kapacity, resp.
tvorba politík verejnej správy
na základe analýz boli témou
štvrtého workshopu, ktorý
organizovalo
Ministerstvo
vnútra SR pod záštitou Organizácie
pre hospodársku
spoluprácu a rozvoj (OECD)
v dňoch 27. a 28. mája
v Bratislave ako súčasť národného projektu Budovanie kapacít a zvyšovanie efektívnosti verejnej správy.
Experti OECD pripravujú v spolupráci so slovenskými
ústrednými orgánmi štátnej správy hodnotiaci report pod
názvom Public Governance Review. Ide o materiál
o stave verejnej správy s cieľom rozanalyzovať a vybudovať kapacity na rozvoj a implementáciu rozsiahlej reformy
verejnej správy, ktorá zabezpečí občanom Slovenska
jednoduchšiu komunikáciu so štátom. Súčasťou tohto
hodnotiaceho projektu je aj séria piatich interaktívnych
seminárov, ktoré sú koncipované ako platforma na produktívnu diskusiu a zdieľanie expertíz medzi zástupcami
slovenskej strany a expertmi OECD. Vybraní predstavitelia z členských krajín OECD prezentovali informácie
o výzvach a procesoch, ktorým čelili v ich krajinách
s cieľom pomôcť nájsť riešenia obdobných situácií v SR.

Lyžiari do 15 rokov povinne s ochrannou prilbou
Lyžiari a snoubordisti mladší ako 15 rokov budú
musieť na lyžiarskych svahoch povinne nosiť
na hlave ochrannú prilbu. Vyplýva to z návrhu
novely zákona o Horskej záchrannej službe, ktorý
27. mája 2015 schválila vláda na návrh Ministerstva
vnútra SR. Povinné prilby pre túto vekovú kategóriu prispejú k zvýšeniu bezpečnosti a zníženiu
úrazovosti detí a mladistvých na lyžiarskych tratiach. V prípade jazdy bez prilby bude prevádzkovateľ lyžiarskej trate oprávnený zakázať dotyčnej osobe
lyžovať sa na nej. Novela reaguje na skúsenosti,
ktoré vyplynuli z viac ako desaťročného uplatňovania
tohto zákona, najmä na narastajúci počet ťažkých úrazov na lyžiarskych tratiach.
Bezpečnosť na svahoch pomôže posilniť aj povinné používanie reflexného
bezpečnostného odevu alebo reflexných bezpečnostných prvkov u detí
mladších ako šesť rokov v prípade organizovanej činnosti, ako je napríklad
lyžiarska škola alebo výcvik. Reflexný odev alebo prvky budú musieť deťom
zabezpečiť organizátori. Povinnosť nosenia reflexných prvkov sa nebude vzťahovať na individuálne lyžovanie detí s rodičmi.
V novele sa vymedzujú aj ďalšie povinnosti osôb na lyžiarskej trati. Doteraz je
táto problematika upravená len vo forme vzoru pravidiel správania sa na lyžiarskej trati vo vyhláške ministerstva vnútra. V novele sa ďalej navrhuje, aby rodinní
príslušníci po zosnulom v horách už neboli povinní hradiť náklady spojené
s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním, ktoré sa tejto osoby týkali.
Vymáhať tieto pohľadávky od pozostalých nie je morálne, keďže okrem straty
rodinného príslušníka dochádza aj k finančnému sťaženiu ich životnej situácie.
Ide približne o 18 osôb ročne, pričom finančné náklady na túto činnosť sú takmer
zanedbateľné. Účinnosť novely sa navrhuje od 1. novembra 2015.
Ďalšie informácie nájdete na stránke www.minv.sk.

Európsky deň pre pohraničnú stráž 2015
V poradí piaty Európsky deň
pre pohraničnú stráž (ED4BG),
ktorý od roku 2010 pravidelne
organizuje Európska agentúra
pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach
členských štátov Európskej
únie (Frontex), sa konal vo Varšave. Pre príslušníkov európskych pohraničných stráží stretnutie
predstavuje
príležitosť
pre zdieľanie skúseností a osvedčených postupov, fórum pre aktuálnu diskusiu, výmenu názorov medzi kľúčovými hráčmi pri kontrole hraníc a
platformu na prepojenie a spoluprácu medzi verejnými službami a súkromným
sektorom.
Tohtoročný ED4BG sa niesol v duchu 10. výročia vzniku agentúry Frontex. Za Slovenskú republiku sa na konferencii ED4BG zúčastnili predstavitelia
úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ, policajti z Riaditeľstva hraničnej
a cudzineckej polície Sobrance, Akadémie PZ v Bratislave a Strednej odbornej školy Košice. V rámci prezentácie predstavili aj praktickú ukážku
mobilného zariadenia - Inteligentná lustračná konzola (ILK). Použitie ILK
v rámci služby hraničnej a cudzineckej polície bolo témou rozhovoru
zástupcov slovenskej polície s výkonným riaditeľom Frontexu Fabricem
Leggerim.

Druhé bratislavské stretnutie policajných historikov
2. konferencia policajných historikov s medzinárodnou účasťou sa konala 29. mája
2015 v Justiho sieni bratislavského Primaciálneho paláca pod záštitou primátora
hl. m. Bratislavy JUDr. Iva Nesrovnala a prezidenta Policajného zboru SR gen. Tibora Gašpara, ktorého na podujatí zastupovali viceprezident PZ plk. Ľubomír Ábel
a riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry PPZ plk. Daniel Goga.
Konferenciu pripravila Slovenská policajno-historická spoločnosť v spolupráci so Slovenskou faleristickou spoločnosťou, Územnou úradovňou Bratislava X Slovenskej sekcie IPA
a Historickým múzeom Slovenského národného múzea. Podujatie otvorila odohraním
štátnych hymien SR a ČR Hudba MV SR.
V mene PPZ sa účastníkom prihovoril
viceprezident Ábel, ktorý odovzdal pamätné plakety PPZ ako poďakovanie
za dlhoročný výskum v oblasti policajnej
histórie prednášajúcim Radoslavovi Ragačovi, Josefovi Nejedlému, Vladimírovi
Ďurišinovi a Janovi Kalousovi. V rámci podujatia sa prítomným prihovoril aj emeritný riaditeľ Železničnej polície gen. v. v. Tibor Gaplovský. Na konferencii vystúpilo 17 prednášajúcich, z toho 9 z ČR.
Príspevky boli venované kladným i záporným osobnostiam a významným udalostiam policajnej
histórie. Podujatie podporili aj členovia Klubu policajnej histórie Lučenec, ktorí na Primaciálne námestie priviezli nádherne zrekonštruované, dnes už historické služobné autá Verejnej bezpečnosti.
Výstupom z konferencie bude zborník príspevkov. Tretí ročník podujatia sa uskutoční v máji 2016.

Stretnutie Európskej migračnej siete

Humanitárna pomoc pre Nepál

Tematické stretnutie Európskej
migračnej siete (EMN) pre zástupcov vybraných subjektov z oblasti
migrácie a azylu s názvom „Sociálna práca a praktické skúsenosti
so starostlivosťou o žiadateľov
o udelenie azylu a osoby s udelenou medzinárodnou ochranou“
sa konalo v Piešťanoch.
K hlavným témam stretnutia patrili
najmä predstavenie aktuálnej situácie
ohľadom
očakávaného
Fondu
pre azyl, migráciu a integráciu, spolu
s hodnotením prechodného, tzv. „krízového obdobia“ medzi týmto fondom
a ukončeným Európskym utečeneckým fondom z pohľadu mimovládnych organizácií
a pracovníkov Migračného úradu MV SR, ako aj riešenie praktických problémov
súvisiacich s utečencami. Prezentované a distribuované boli taktiež vybrané výstupy
EMN za rok 2014, spolu s predstavením plánovaných aktivít EMN v roku 2015.
Podujatie má podporiť posilnenie ďalšej spolupráce medzi jednotlivými subjektmi.

HZS: Vyhodnotenie zimnej sezóny
Počas zimnej sezóny od 1. 12. 2014 do 20. 5. 2015
zasahovali záchranári Horskej záchrannej služby
celkovo v 1732 prípadoch, z toho 1531 zásahov
bolo na lyžiarskych tratiach a 201 zásahov v horskom teréne. V piatich prípadoch išlo o zásahy
pri lavínových nehodách. V porovnaní so zimnou
sezónou 2013/2014, keď záchranári HZS zasahovali
celkovo 1419 krát, je to nárast o 22,06 %, na lyžiarskych tratiach vykonali o 21,51 % viac zásahov mimo
lyžiarskych tratí bol nárast až 26,42 %.
Z hľadiska závažnosti poranení prevládali zväčša
ľahké a stredné poranenia. Oproti predchádzajúcej
sezóne vzrástol počet ľahkých zranení o 31,64 %,
stredných zranení o 20,82 %, ťažkých o 13,66 % a
došlo k 8 smrteľným nehodám, čo je o jednu viac ako
pred rokom.

Na základe uznesenia vlády SR poskytla Slovenská
republika humanitárnu pomoc Nepálskej federatívnej
demokratickej republike, ktorú zasiahli ničivé zemetrasenia. Preprava humanitárnej pomoci bola zabezpečená koncom mája s odletom z Prahy za účasti dvoch
zástupcov ministerstva vnútra a jedným zástupcom
rezortu zahraničných vecí s cieľovým letiskom v Káthmandu. Využité bolo lietadlo typu Airbus A320, ktoré
odlietalo pre členov českého traumateamu do Nepálu.
Na využitie slovenskej strane ho ponúkla Česká
republika. Humanitárna pomoc SR s hmotnosťou
približne osem ton zahŕňala predovšetkým stany,
poľné postele, deky a prikrývky, spacie vaky, balenia s infúznym intravenóznym roztokom, nádoby
na skladovanie potravín a nápojov, elektrocentrály
a osvetľovacie súpravy. V hlavnom meste Káthmandu ju prevzali zástupcovia Medzinárodnej organizácie
pre migráciu a Care Centre v Melamchi.

FIRECO 2015
V dňoch 28. – 30. mája 2015 sa
na výstavisku EXPO CENTER
Trenčín
uskutočnil
v
poradí
11. ročník medzinárodnej konferencie FIRECO 2015, súbežne s ktorým
sa uskutočnila aj výstava hasičskej, záchranárskej a zabezpečovacej techniky.
Konferencia, ktorej hlavnými témami
boli "Drevo ako ekologický materiál a
Manažment požiarov v prírodnom
prostredí a v sídelných štruktúrach“,
pritiahla takmer 350 poslucháčov.

Najviac – 825 zásahov evidujú záchranári HZS
v Nízkych Tatrách, 333 vo Veľkej Fatre a 253
vo Vysokých Tatrách, čo je spôsobené aj tým, že
v týchto horských oblastiach sa nachádzajú veľké
lyžiarske strediská.
Operačné stredisko tiesňového volania prijalo 653
žiadostí o pomoc, čo je oproti predchádzajúcemu
obdobiu nárast o 10,61 %. Z toho 548 volaní prišlo
prostredníctvom tiesňovej linky 18 300, čo predstavuje celkovo 83,92 % zo všetkých volaní.

O sprievodný program sa postarali profesionálni a dobrovoľní hasiči, ktorí v areáli
výstaviska simulovali ukážky zásahovej činnosti, a záchranári zo Špeciálnej
kynologickej záchrannej služby so záchranárskymi psami.

Deň záchranárskych zborov v Starej Ľubovni
V rámci Dňa záchranárskych zborov sa v Starej Ľubovni predstavili aj hasiči a policajti
z uvedeného okresu a členovia Horskej záchrannej služby. Ešte pred začiatkom podujatia sa
v Kostole sv. Petra a Pavla uskutočnila svätá omša za obete tragických nehôd a za všetkých
záchranárov.
"Tieto zložky slúžia občanom a na svätej omši sme pamätali na ich obetavosť a službu verejnosti,
ale aj na ich kolegov, ktorí pri svojej službe položili život alebo prišli o zdravie," uviedol ordinár
Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR František Rábek. Súčasťou svätej omše bol okrem
posvätenia policajnej štandardy aj koncert v podaní Hudby Ministerstva vnútra SR. Štátny tajomník MV SR Marián Saloň v príhovore zdôraznil:
„Keď sa takáto akcia plánovala pred piatimi rokmi,
museli ju zrušiť pre povodne. Preto som veľmi
rád, že sa ju podarilo zorganizovať tento rok a
návštevníci si budú môcť pozrieť príjemnejšiu stránku záchranárskych zložiek. Možno takto oslovíme aj mnohých mladých a v budúcnosti sa stanú našimi kolegami.“ Návštevníci mohli vidieť statické ukážky techniky, výstroje a výzbroje, ale tiež dynamické ukážky kukláčov, psovodov či hasičov.
"Podarilo sa nám po dlhých rokoch dostať na jedno miesto všetky záchranárske zbory,
ktoré v našom okrese pomáhajú ľuďom a majú v náplni krédo, že ľudí musíme ochraňovať
aj s nasadením vlastného života," konštatoval riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného
zboru v Starej Ľubovni Ján Devera.

Súťaž mladých záchranárov CO Trnava
Kamenný mlyn
v Trnave patril
v máji aj 17-im
súťažiacim mládežníckym družstvám z okresu
Trnava. Najťažšou disciplínou
bol aj v tomto
roku
Pohyb
a pobyt v prírode.
Odhad
vzdialenosti
je
nočnou
morou
nielen súťažiacich, ale aj pedagógov. Pripraveným súťažiacim
však testy nerobili žiadne problémy, podobne ako disciplína
Civilná ochrana. Streľba zo vzduchovky je „ťažkým orieškom“
najmä pre školy, ktoré ich nevlastnia, a nemôžu tak dostatočne
trénovať. Podobne je to aj pri disciplíne Hasenie malých požiarov, kde mnohé deti vidia „džberovku“ prvýkrát až na súťaži.
Zdravotnícka príprava bola pre väčšinu družstiev úspešná,
vyzdvihnúť treba reálne namaskované zranenia figurantov. Rozdiel medzi najlepším a najhorším časom celej súťaže bol
16 minút. Netreba podceňovať prípravu, pretože družstvá, ktoré
získali najviac bodov, mali aj najlepšie dosiahnuté časy na trati.
Na 1. mieste sa umiestnila ZŠ s MŠ A. Kubinu Trnava
(na snímke), 2. miesto patrilo žiakom zo ZŠ s MŠ P. Ušáka
Olivu Kátlovce. Postup na Majstrovstvá SR unikol len
o 5 bodov súťažiacim zo ZŠ s MŠ Špačince.
Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a postupujúcim
držíme palce na Majstrovstvách Slovenskej republiky
v Košiciach 16. - 18. mája.

Súťaž mladých záchranárov CO Levice
V priestoroch mestského parku v Lučenci sa uskutočnil
16. ročník súťaže
mladých záchranárov
CO ako zlúčené kolo
okresov Lučenec a
Poltár. Súťaž organizoval odbor krízového riadenia Okresného úradu Lučenec
s odborom krízového
riadenia Okresného
úradu Poltár. Do súťaže sa zapojilo celkovo 15 družstiev.
Popri ostatných disciplínach preukazovali svoje zručnosti aj pri správnom postupe pri telefonovaní na Linku tiesňového volania 112 a
pri ukážkach správneho ošetrenia úrazov. Jednou z disciplín bolo aj
rozoznávanie varovných signálov s opísaním reakcie po ich vyhlásení a
výber správnych predmetov do evakuačnej batožiny v prípade vyhlásenia evakuácie obyvateľstva. Overili si aj nasadenie ochrannej masky a
zhotovenie improvizovaných prostriedkov individuálnej ochrany.
Týchto náročných úloh sa najlepšie zhostili žiaci zo ZŠ Haličská
č. 7 Lučenec „A“ (na snímke) a ZŠ s MŠ Kalinovo za okres Poltár.
Z dôvodu zmeny v propozíciách súťaže MZCO, kde bolo zrušené krajské kolo a do celoslovenského kola postupujú všetky družstvá, ktoré
v súťažných disciplínach dosiahli 570 z 585 možných bodov, na Majstrovstvá SR v Košiciach postupujú ešte družstvá ZŠ Haličská č.7
Lučenec „B“, ZŠ Málinec „A“ a ZŠ Slobody 2 „A“ Poltár.
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Koncom mája sa vo Vysokých Tatrách uskutočnil 9. ročník
súťaže o Putovný pohár riaditeľa expozitúry Východ NPZJ
NAKA PPZ vo vynáške nákladu na nosičských krosnách
z Hrebienka na Zamkovského chatu, známej pod názvom
ŠERPA. Vo vynáške nákladu súťažilo pätnásť 4-členných družstiev. Nákladom bol 70 litrový sud piva a každý člen družstva ho
musel niesť aspoň raz. Vyhráva družstvo, ktoré príde do cieľa
v najkratšom čase a v kompletnom zložení - v tomto roku to
bola opäť partia HZS. Ďalšími účastníkmi boli okrem usporiadateľských družstiev z NAKA PPZ aj „siláci“ z PPÚ Košice, PPÚ
Banská Bystrica, PPÚ Prešov, OZPČ Východ, SKIS Východ, OR
PZ Poprad, družstvo Horskej záchrannej služby a iné. Na akcii sa
mimosúťažne zúčastnili aj generálny riaditeľ SKIS MV SR, zástupcovia riaditeľa NAKA PPZ, či riaditeľ OR PZ Poprad. Organizačne
akciu zabezpečovala expozitúra Východ NPZJ NAKA PPZ na čele
s riaditeľom pplk. Jaroslavom Gregom a s veľkou podporou riaditeľa OKP OR PZ Poprad pplk. Branislava Zuriana.
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