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Vec 

Stanovisko k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom 

zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia  a dopĺňajú niektoré zákony- zaslanie  

 

Dňa 12.04.2018 začalo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu zákona, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších 

predpisov a ktorým sa menia  a dopĺňajú niektoré zákony, ktorého predkladateľom je 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky.  

 

Po oboznámení sa s podkladovými materiálmi Vám oznamujeme, že Odborový zväz 

polície v Slovenskej republike má k návrhu zákona nasledovné pripomienky: 

 

- k čl. I. bod 1, 2 a 3: zásadná pripomienka 

 

Návrh nerieši existenciu napríklad policajného školstva a ďalších útvarov, ktoré nie je možné 

zaradiť k ani jednej zo  služieb (napr. Hudba MV SR, letka MV SR, úrad kontroly a pod.).  

Uvedená situácia len ďalej zachováva aktuálny stav veci, že množstvo príslušníkov PZ 

nevykonáva štátnu službu v zákonom definovaných službách, na ktoré sa Policajný zbor člení 

(súčasná právna úprava) alebo ktorá v Policajnom zbore pôsobí (navrhovaná úprava).  

 

Navrhované znenie vytvára zdanie, ako keby NAKA, SJFP a ÚHCP boli zložky Policajného 

zboru ekvivalentné svojím postavením Prezídiu Policajného zboru a nereflektuje, že 

v skutočnosti ide o organizačné jednotky samotného Prezídia Policajného zboru na 

hierarchickej úrovni ostatných odborov Prezídia Policajného zboru.  

 

Navrhovaná formulácia upiera Národnej kriminálnej agentúre (ďalej len „NAKA“) 

oprávnenie vykonávať odhaľovanie trestnej činnosti, t. j. operatívno-pátraciu činnosť. 

Navrhované znenie znamená, že NAKA je útvarom oprávneným vykonávať len 

vyšetrovanie, čo vyvoláva dôvodné pochybnosti o dôvodnosti samotnej existencie takto 

definovaného útvaru PZ, keď túto špecializovanú vyšetrovaciu funkciu môže plnohodnotne a 

odborne zastať úrad kriminálnej polície PPZ. NAKA by po presadení predmetného návrhu 

nesmela vykonávať odhaľovanie trestnej činnosti a ani skrátené vyšetrovanie trestnej činnosti.  
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- k čl. III. bod 17: zásadná pripomienka 

 

Žiadame vypustiť celé znenie navrhovaného ustanovenia § 32a. V oboch prípadoch sa naďalej 

bude jednať o policajtov a nie je dôvod, aby ako policajti nemali byť hodnotení.    

 

- k čl. III. bod 18: zásadná pripomienka 

 

Žiadame doplniť ustanovenie odseku 3 o riaditeľov okresných riaditeľstiev Policajného zboru, 

pretože sa jedná o hlavné manažérske funkcie v Policajnom zbore s personálnou právomocou. 

Ďalej žiadame o doplnenie zástupcov všetkých nadriadených, t. j. zástupca nadriadeného 

útvaru Policajného zboru s celoštátnou pôsobnosťou, zástupca nadriadeného v priamej 

riadiacej pôsobnosti riaditeľa Úradu inšpekčnej služby, zástupca riaditeľa krajského 

riaditeľstva Policajného zboru a zástupca riaditeľa okresného riaditeľstva Policajného zboru.     

 

- k čl. III. bod 19: zásadná pripomienka 

 

V § 33a ods. 1 zmeniť text druhej vety na: „Minister vnútra Slovenskej republiky predloží 

výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť na vypočutie 

a odporúčanie všetkých kandidátov, ktorých komisia vyhodnotila ako vhodných na funkciu 

prezidenta Policajného zboru.“ 

 

V § 33a ods. 3 písm. c) zmeniť slovo „bol“ na „je“. 

 

V § 33a ods. 6 písm. i) doplniť za slovo bezpečnosť text: „alebo výberová komisia“ a vypustiť 

posledné slovo „výboru“. 

 

V § 33b ods. 1 vypustiť text: „v masovo komunikačnom prostriedku a“. 

 

V § 33b ods. 2 vypustiť písm. c) a písm. d) až f) označiť ako písm. c) až e). 

 

V § 33b ods. 3 zmeniť slová „tri dni“ na „desať dní“.    

 

V § 33c ods. 1 navrhujeme  zmeniť systém výberu členov komisie, ktorí by boli volení 

policajtami. Takto zvolená komisia by zaručovala najväčšiu nezávislosť. Zvolení členovia 

komisie by mali takto veľmi silný mandát na rozhodovanie o vhodných kandidátoch na 

prezidenta PZ.  Zároveň by sa mali stanoviť kritéria, ktoré by museli členovia komisie spĺňať. 

 

V § 33c ods. 3 vložiť nové písm. g) ktoré znie: „g) vyjadrenie člena výberovej komisie, ak 

o zápis požiada,“, doterajšie písm. g) až i) označiť ako písm. h) až j). 

 

V § 33e nahradiť text: „minister vnútra Slovenskej republiky predloží výboru ďalšieho 

vhodného kandidáta alebo ďalších vhodných kandidátov z výberového konania alebo 

rozhodne o vyhlásení nového výberového konania.“ textom „Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky vyhlási nové výberové konanie.“. 

 

V § 33f ods. 1 zmeniť text druhej vety na: „Minister vnútra Slovenskej republiky predloží 

výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť na vypočutie 

a odporúčanie všetkých kandidátov, ktorých komisia vyhodnotila ako vhodných na funkciu 

riaditeľa Úradu inšpekčnej služby.“ 

 



 

V § 33f ods. 3 absentuje a ani z neho nevyplýva, akým spôsobom bude riešený služobný 

pomer riaditeľa. Po skončení funkčného obdobia bude môcť pokračovať vo svojej kariére 

z predchádzajúceho zaradenia, čo môže spôsobovať problémy napr. pri započítavaní 

odslúžených rokov (prokurátor → policajt → prokurátor). 

 

V § 33f ods. 6 písm. i) doplniť za slovo bezpečnosť text: „alebo výberová komisia“ a vypustiť 

posledné slovo „výboru“. 

 

V § 33g ods. 1 vypustiť text: „v masovo komunikačnom prostriedku a“. 

 

V § 33g ods. 3 zmeniť slová „tri dni“ na „desať dní“. 

 

V § 33h ods. 1 navrhujeme  zmeniť systém výberu členov komisie, ktorí by boli volení 

policajtami. Takto zvolená komisia by zaručovala najväčšiu nezávislosť. Zvolení členovia 

komisie by mali takto veľmi silný mandát na rozhodovanie o vhodných kandidátoch na 

riaditeľa Úradu inšpekčnej služby. Zároveň by sa mali stanoviť kritéria, ktoré by museli 

členovia komisie spĺňať. 

 

V § 33i ods. 3 vložiť nové písm. g) ktoré znie: „g) vyjadrenie člena výberovej komisie, ak 

o zápis požiada,“, doterajšie písm. g) až i) označiť ako písm. h) až j). 

 

V § 33j nahradiť text: „minister vnútra Slovenskej republiky predloží výboru ďalšieho 

vhodného kandidáta alebo ďalších vhodných kandidátov z výberového konania alebo 

rozhodne o vyhlásení nového výberového konania.“ textom „Ministerstvo vnútra Slovenskej 

republiky vyhlási nové výberové konanie.“. 

 

 

- k čl. III. bod 29: zásadná pripomienka 

 

Žiadame vypustiť navrhovanú zmenu. Skončenie služobného pomeru prezidenta Policajného 

zboru alebo riaditeľa Úradu inšpekčnej služby musí byť možné aj z dôvodov uvedených v § 

189  písm. c), g) a h).   

 

 

 

S pozdravom  

 

                                                                                 plk. Mgr. Marián Magdoško 

                                                                                            p r e d s e d a  

                                                                               Odborového zväzu polície v SR 


