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Výborné výsledky na medzinárodnej
súťaži v hasičskom športe
Slovenskí hasiči sa uplynulý týždeň zúčastnili
na medzinárodnej súťaži v hasičskom športe v poľskej
Toruni. Opäť raz nás výborne reprezentovali. Medzi
sebou súperilo 5 reprezentačných družstiev z Poľska,
Slovenska, Lotyšska, Bulharska a Ukrajiny a 21 družstiev
jednotlivých poľských vojvodstiev a závodných útvarov.
Ako prvú absolvovali disciplínu výstup do 4. nadzemného
podlažia cvičnej veže. Umiestnili sa na vynikajúcom 3. mieste. V tejto disciplíne z nášho tímu súťažilo 8 reprezentantov,
z ktorých najlepšie výsledky dosiahli Jozef Pazera z OR
HaZZ v Kežmarku, Ján Šulek z OR HaZZ v Čadci a Marián
Rerko z OR HaZZ v Poprade.
Druhý deň bol opäť úspešný. V disciplíne beh na 100 metrov
cez prekážky skončili naši reprezentanti v hodnotení reprezentačných družstiev na vynikajúcom 3. mieste. Marián Rerko v rámci hodnotenia dvojboja súťažiacich z reprezentačných výberov obsadil výborné 5. miesto.
Absolvovali aj štafetu na 4x100 metrov s prekážkami. V medzinárodnej konkurencii si štafeta v zložení Marián Rerko,
Miroslav Šary, Zoltán Drága a Ján Bodorík vybojovala krásne
4. miesto s časom 1:05,62.
V záverečnej disciplíne, ktorou bol požiarny útok, naši reprezentanti získali vynikajúce 2. miesto. Víťazstvo im ušlo len o
kúsok, keď ich v poslednom pokuse predbehlo družstvo z
Poľska, ktoré si tým zabezpečilo prvé miesto. Na treťom
mieste v požiarnom útoku skončili reprezentanti z Ukrajiny.
V celkovom hodnotení krajín sa slovenskí hasiči umiestnili na
3. mieste.
Hasičský a záchranný zbor reprezentovali: Juraj Oravec
(OR HaZZ v Trenčíne), Ing. Jozef Pazera (OR HaZZ v Kežmarku), Štefan Belko (OR HaZZ v Čadci), Jakub Pavelka
(OR HaZZ v Senici), Ing. Zoltán Drága (OR HaZZ v Košiciach), Bc. Ján Šulek (OR HaZZ Čadci), Dávid Kalužník (OR
HaZZ v Žiline), Miroslav Šary (OR HaZZ v Poprade), Marián
Rerko (OR HaZZ v Poprade), Jaroslav Chalány (OR HaZZ v Trnave), Ján Bodorík (OR HaZZ v Martine).
Realizačný tím: Ing. Peter Jančovič (Prezídium HaZZ), Ivan Lovišek (OR HaZZ Považská Bystrica), Juraj Oravec (OR HaZZ Trenčín).

V polícii slúži 40 rokov
Riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného zboru
v Bratislave udelil pamätnú medailu príslušníčke
Policajného zboru pri príležitosti 40-teho výročia
vzniku jej služobného pomeru.
V pondelok 16. júla 2018 sa na pôde Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II za prítomnosti zástupcu riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v
Bratislave plk. Mgr. Adriana Pavlíka, funkcionárov, policajtov a zamestnancov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II uskutočnila milá slávnosť.
Pri príležitosti 40-teho výročia vzniku služobného pomeru
bola pamätnou medailou Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave ocenená kpt. Zdenka Mokrá.
Služobne je zaradená na odbore kriminálnej polície
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II.

Nastúpenie na loď nesmie byť
pre migrantov vstupenkou do Európy
Uviedla to ministerka vnútra Denisa Saková na neformálnom
rokovaní ministrov spravodlivosti a vnútorných záležitostí vo
štvrtok 12. júla 2018 v rakúskom Innsbrucku.
Ministerka oceňuje, že lídri Európskej únie presúvajú svoju pozornosť na príčiny príchodov nelegálnych migrantov do EÚ a neriešia
len následky.
Šéfka rezortu vnútra Denisa Saková sa domnieva, že príčiny nelegálnej migrácie by sa mali riešiť už v krajinách odkiaľ nelegálni migranti do Európy prichádzajú a mimo Európy. „Ak nastúpenie do člna
bude predstavovať vstupenku do Európy, nebude ani menej mŕtvych,
ani menej nelegálnych vstupov," zdôraznila.

Ministrom vnútra ostatných 26 členských štátov EÚ však položila
otázku, ktorý tretí štát je ochotný na tomto koncepte s EÚ spolupracovať.
Pôsobenie agentúry Frontex vidí najmä pri ochrane vonkajšej hranice EÚ. „Frontex má byť tým nástrojom, ktorý zabráni destabilizácii
celého Schengenu, ak sa niekde vyskytne situácia, ktorú členský
štát nezvláda," povedala. Denisa Saková sa taktiež prihovorila za
zvýšenie kapacít agentúry Frontex.
Vie si však predstaviť aj to, že by Frontex plnil aj nové úlohy ako
napríklad pri pôsobení v tretích štátoch a pri návratoch nelegálnych
migrantov.
Štvrtkové stretnutie ministrov vnútra sa uskutočnilo už pod vedením
rakúskeho predsedníctva v Rade Európskej únie.

Hasiči na FCC Czech Jihlava 2018
V Jihlave sa uskutočnil 2. ročník súťaže Firefighter Combat Challenge Czech
2018. Na tejto medzinárodnej súťaži medzi sebou súperili hasiči z Čiech,
Poľska, Nemecka, Rakúska, Slovinka a Slovenska.
Slovensko na súťaži 13. - 14. júla 2018 reprezentovali: Vlastimil Tomovič (OR
HaZZ Trnava), Jozef Zsigó (DHZ Zlaté Klasy), Peter Wojatschek (KR HaZZ Trnava), Adrian Ficik (ZHU US Steel Košice), Matúš Bali - Hudák (Falck n.o.)
V individuálnych disciplínach, ktoré
pozostávajú zo
zdolania trate v
kompletnom
zásahovom
odeve s aktívnym ADP, malo
Slovensko zastúpenie v 3
kategóriách.
Najlepšie sa
darilo slovenským reprezentantom v kat.
M40, kde sa
Adrian Ficik
umiestnil na
vynikajúcom 3.
mieste a Jozef
Zsigó obsadil
5. miesto. V kategórii M50 súťažil Vlastimil Tomovič, ktorý v tejto kategórii skončil
na 4. mieste.
Peter Wojatschek, ktorý súťažil v najmladšej kategórii, svoj dobre rozbehnutý pretek kvôli zraneniu nedokončil. Matúš Bali-Hudák si v premiére na tejto medzinárodnej súťaži odniesol 15. miesto.
Tandem v zložení Zsigó – Ficík si vybojoval krásne 2. miesto, keď v poradí tretí
tandem prekonali o 0,11 stotín sekundy. Štafeta, oslabená o jedného člena, sa
prebojovala do osemfinále, kde jej cestu však zastavilo družstvo zo Slovinska.
Viac fotografií si pozrite tu.

Dievčatá zo Šuňavy vyhrali
už piatykrát
Podtatranský Svit bol 6. - 7. júla 2018 dejiskom
XIII. ročníka celoštátneho kola hry Plameň
2018, ktoré sa koná v dvojročných cykloch.
Víťazom u dievčat sa stal Dobrovoľný hasičský
zbor – Základná škola Šuňava, zástupca Prešovského kraja. Dievčatám zo Šuňavy sa podarilo
zvíťaziť už po piatykrát po sebe.
Na úspechu sa podieľali Martina Diabelková,
Timea Diabelková, Zita Diabelková, Ema Fridmanová, Tamara Glejdurová, Emma Hanulová, Lucia
Chlebovcová, Veronika Sedláková, Radka Červeňová a Bianka Ďurišová.
U chlapcov prvenstvo patrilo Kamennej Porube
(Žilinský kraj).
Dievčatá zo Šuňavy a chlapci z Kamennej Poruby
budú reprezentovať Slovenskú republiku na XXII
ročníku medzinárodnej súťaže mladých hasičov
CTIF 2019 vo Švajčiarsku.

Belgický veľvyslanec bol nadmieru spokojný so zabezpečením vonkajšej hranice
V priestoroch Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach
sa uskutočnilo prijatie veľvyslanca Belgického kráľovstva v Slovenskej republike,
J. E. Willema Van de Voorde a honorárneho konzula Belgického kráľovstva
v Slovenskej republike, Dannyho R. E. Rottiersa.
Počas návštevy 10. júla 2018 prezentoval riaditeľ odboru hraničnej polície úradu hraničnej
polície Prezídia Policajného zboru plk. JUDr. Ladislav Chabreček, PhD. organizáciu, činnosť
a úlohy úradu hraničnej a cudzineckej polície. Následne zástupca riaditeľa Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície plk. Mgr. Marcel Gliganič prezentoval činnosti riaditeľstva.
Prijatie pokračovalo ukážkou technických
prostriedkov, ktoré sa používajú pri zabezpečovaní kontroly hraníc a následnou ukážkou prevádzky operačného centra Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície v Sobranciach, kde sa nepretržite sústreďujú všetky informácie z technických prostriedkov určených na zabezpečenie vonkajšej pozemnej hranice s Ukrajinou.
Delegácia sa následne presunula na hraničný priechod Vyšné Nemecké, kde sa zoznámili s činnosťou príslušníkov Oddelenia hraničnej kontroly Policajného zboru Vyšné Nemecké počas hraničnej kontroly a hraničného dozoru.
Belgický veľvyslanec sa v závere poďakoval za prijatie a vyjadril nadmernú spokojnosť
so stavom zabezpečenia vonkajšej hranice zo strany Slovenskej republiky. Zabezpečenie slovensko – ukrajinskej hranice (vonkajšej hranice Schengenu) je neustále na vysokej úrovni. Záujem v tomto roku už prejavili svojou návštevou aj Veľvyslanec USA, Veľkej Británie a
Francúzska.

Policajný prezident v detskom tábore

Prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský navštívil detský tábor onkologických pacientov na Krpáčove.
Deťom priniesol aj darčeky, ktorým sa potešili. Tábor pravidelne organizuje jeden z príslušníkov polície, ktorý ako dieťa
porazil zákernú chorobu.

NAKA súčasťou rekreačno – vzdelávacieho pobytu
V horskom hoteli Javorná, v rekreačnom stredisku Drienica – Lysá, sa konala
letná akadémia pre 60 rómskych detí z osád Rankovce, Stará Ľubovňa – Podsadok, Veľká Ida a z košického Luníka IX, organizovaná neziskovou
konzultačno-vzdelávacou organizáciou ETP Slovensko.
V rámci rekreačno –
vzdelávacieho pobytu
(konal sa 7. - 11. júla
2018) prispela národná
protiteroristická jednotka NAKA P PZ k tvorbe
programu interaktívnou
prednáškou na tému
„Predchádzanie radikalizácii a extrémizmu v
spoločnosti”, ktorú viedol mjr. Mgr. Jakub
Gajdoš, starší referent
špecialista extrémistického skríningového
centra NTPJ NAKA P PZ. Veľký úspech slávila aj hliadka OO PZ Sabinov, ktorá v rámci programu predstavila deťom policajné vozidlo aj s jeho výbavou a ochotne odpovedala na ich otázky.
Všetky deti vo veku od desať do štrnásť rokov sú súčasťou projektu “Schopné deti”,
ktorého cieľom je vytvoriť rómskym deťom z osád lepšiu budúcnosť a dať im šancu na
splnenie si svojich snov. Na tejto ceste im okrem mentorov v komunitných centrách
pomáhajú aj on-line mentori, pričom mjr. Mgr. Gajdoš je jedným z nich.

Horskí záchranári pomáhali
V Západných Tatrách bol 8. ročník náročných triatlonových pretekov Oravaman
s takmer 300 pretekármi z 18 krajín.
Na príprave sa podieľalo aj takmer 30 profesionálnych a dobrovoľných zmluvných záchranárov z oblastných stredísk Západné Tatry,
Nízke Tatry a Veľká Fatra.
Bežecká časť pretekov sa zaobišla bez vážnejších poranení a záchranári ošetrili iba niekoľko drobných odrenín. Touto cestou organizátori úprimne ďakujú kolektívu Horskej
záchrannej služby za pomoc pri zdravotnom,
ako aj technickom zabezpečení podujatia.

Pripomíname kampaň k novodobému otroctvu. Ohrozuje každého z nás
Letné prázdniny sú v plnom prúde a s nimi okrem pohody a teplého počasia prichádzajú aj riziká spojené s problematikou
obchodovania s ľuďmi. V tomto období chce veľa mladých ľudí a študentov vycestovať do zahraničia – či už za zárobkom,
na jazykové kurzy alebo dovolenku. Odbor prevencie kriminality chce opätovne dať do pozornosti verejnosti minuloročnú
kampaň, ktorú pripravil s Občianskym združením Brániť sa oplatí Slovensko a ktorá je primárne zameraná na stredoškolákov.
Zaujať súčasnú mládež je veľmi ťažká úloha, preto sme stavili na niečo, čo je jej veľmi blízke. V modernej dobe sa tínedžerom prihovárajú
mladí youtuberi, ktorí majú na svojich kanáloch naozaj vysoké čísla sledovanosti. Spolupracovali sme teda so známym slovenským youtuberom Matúšom, ktorý sa vybral na brigádu na jahodovú farmu do Londýna a svoj príbeh zdieľal na Instagram Stories.
So svojimi fanúšikmi sa delil skutočne o všetko. Uverejnil informácie o skvelej brigáde,
ktorú mu vraj vybavil kamarát cez akúsi agentúru, aj o odlete do Anglicka. Všetko vyzeralo skvele, Matúš sa tešil a nezabúdal sa deliť o radosť aj prostredníctvom sociálnych
sietí. Príjemné pocity však vystriedala krutá realita, keď namiesto normálneho ubytovania
dostal otrasnú izbu a jeden matrac na spanie. Následne mu dali podpísať zmluvu v angličtine a zobrali mu doklady – vraj kvôli ďalším vybavovačkám.
Nasledujúce ráno ostal Matúš prekvapený ešte viac. Namiesto na jahodovej farme sa
ocitol na stavbe, na ktorej mal pracovať pätnásť hodín denne. Keď sa sťažoval v agentúre, pozitívna odpoveď neprišla. Vraj podpísal zmluvu a vyhrážali sa mu, že ho nikam
nepustia a navyše mu odmietli vrátiť doklady. A aby toho nebolo málo, na tri dni ho zavreli bez mobilu do izby a nikto o ňom po celý ten čas nevedel. Tu sa skončilo aj zdieľanie príbehu s verejnosťou a ľudia sa začali naozaj obávať o jeho život.
Po troch dňoch ticha prišlo rozuzlenie. Matúš sa svojím fanúšikom a všetkým, ktorí sa zaujímali o jeho ťažkú situáciu priznal, že je v poriadku a nikam nevycestoval. Stal sa súčasťou kampane na osvetu k téme novodobého obchodovania s ľuďmi. Chcel poukázať na to, že
ak si človek dostatočne nepreverí informácie o agentúre a ľuďoch, s ktorými má spolupracovať, môže sa dostať do krízovej situácie. A z
nej už nemusí byť cesta späť.
Nútená práca nie jedinou hrozbou novodobého otroctva – patria sem aj nútené sobáše, sexuálne vykorisťovanie či nútené žobranie a často sa tieto praktiky kumulujú na jedného človeka. Keďže sa Matúš dal na tento experiment, musel akceptovať všetky odozvy od verejnosti,
aj tie negatívne. Mnoho ľudí sa veľmi bálo o jeho bezpečnosť a odľahlo im, keď sa dozvedeli pravdu. Boli však aj takí, čo jeho „zmiznutie“
nepovažovali za vhodné a dávali to aj patrične najavo v komentároch pod príspevkami.
Reakcie ľudí – či už pozitívne alebo negatívne – boli viditeľné a práve to bolo úlohou kampane. Posunúť informácie čo najväčšiemu počtu
mladých ľudí. Nech vidia, čo sa môže stať, ak naletia podvodníkom a dostanú sa do rúk obchodníkov s ľuďmi.

Študijná návšteva Španielska k téme nenávistných trestných činov
Prostredníctvom študijnej návštevy Španielska uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny Európskej únie na vytvorenie
jednotnej metodológie zaznamenávania a zberu dát o trestných činoch z nenávisti.
21. - 22. júna 2018 sa na ňom zúčastnili zástupcovia z každého členského štátu EÚ, zástupcovia z Agentúry EÚ pre základné práva
(FRA) a všetci relevantní predstavitelia boja proti trestným činom z nenávisti v Španielsku. Slovensko zastupovala Dominika Ďuranová z
oddelenia koordinácie a programov prevencie kriminality odboru prevencie kriminality.
Na úvod bol predstavený španielsky právny a konceptuálny rámec boja proti trestným činom z nenávisti. Čo sa týka vývoja v tejto oblasti, v Španielsku existuje formulár na zaznamenávanie kriminality, v ktorom policajt zaškrtne pole „trestné činy z nenávisti“ – tu má automaticky v ponuke osem typov motivácie na základe predsudkov. Obligatórne musí vybrať
jednu z možností, inak sa nedostane ďalej. Následne má k dispozícii prázdne textové pole,
ktoré slúži na stručný popis incidentu vrátane ukazovateľov zaujatosti poukazujúcich na
existenciu trestného činu z nenávisti.
Ďalej bola v krajine založená špecializovaná policajná jednotka Grupo 30 s pôsobnosťou v
Madride a osobitnou kompetenciou výhradne len na riešenie trestných činov z nenávisti. Na
úrovni prokuratúry boli vytvorené špecializované oddelenia na problematiku trestných činov
z nenávisti, z ktorých boli prezentované konkrétne prípady. V Španielsku tiež funguje odbor
pre rovnosť a boj s diskrimináciou Gitano, ktorý sa zaoberá bojom proti anticiganizmu. V
rámci jeho aktivít je veľmi zaujímavý projekt Calí, ktorý zastrešuje tridsať žien z rómskej
komunity rozmiestnených po celom území krajiny. Ich úlohou je odhaľovať prípady trestných činov z nenávisti v rómskych osadách a po ich identifikovaní aj asistovať obetiam.
Madrid má od roku 2002 tiež svoj osobitný program pre LGBTI osoby. Do štatistiky ohľadom trestných činov z nenávisti boli zakomponované údaje ohľadom týchto obetí až v roku 2011. V súčasnosti je poskytovaná štátna
finančná podpora aj v rámci psychologickej a sociálnej pomoci. Druhá časť programu sa venovala zaznamenávaniu trestných činov z
nenávisti v Španielsku. Môžu byť nahlásené tromi spôsobmi – trestným oznámením na policajnej stanici, online reportovaním alebo telefonicky. Trestný čin sa následne zaznamenáva do špeciálnej databázy SIDENPOL, ktorá je automatizovane aktualizovaná v nadväznosti
na policajnú databázu HIPEST.
Na záver zaznelo vyjadrenie z FRA ohľadom definície trestného činu z nenávisti – v októbri 2018 ju Európska komisia plánuje oficiálne
vyhlásiť, čo jednoznačne pomôže k zjednoteniu sa všetkých štátov Únie v ponímaní tohto fenoménu a v konečnom dôsledku aj k zefektívneniu zberu dát o trestných činoch z nenávisti.
Už dnes však možno povedať, že trestné činy z nenávisti budú striktne diferencované od diskriminácie a obdobných incidentov z nenávisti, resp. zo zaujatosti. Z doterajšej práce FRA bola zverejnená správa o zaznamenávaní a zbere dát o trestných činoch z nenávisti
naprieč EÚ. Nachádza sa v nej sumár informácií o každom členskom štáte – bez porovnávania dát, nakoľko zaznamenávanie v rámci EÚ
prebieha odlišne. Hlavné odporúčanie FRA je, aby boli všetky dáta podporené kvalitatívnymi analýzami a výskumami.
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