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Vec 

Zmena stanoviska k návrhu nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 18/2008 o niektorých 

konaniach, ktoré zakladajú dôvod prepustenia príslušníka Policajného zboru zo služobného 

pomeru v znení čl. II. nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 96/2011 – zaslanie  

 

 

Dňa 14.05.2019 Odborový zväz polície v Slovenskej republike zaslal na Ministerstvo 

vnútra SR stanovisko k návrhu nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým 

sa mení a dopĺňa nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 18/2008 o niektorých 

konaniach, ktoré zakladajú dôvod prepustenia príslušníka Policajného zboru zo služobného 

pomeru v znení čl. II. nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 96/2011.  

 

Na základe rozhodnutia Predsedníctva Odborového zväzu polície v Slovenskej 

republike zo dňa 16.05.2019 sa ruší stanovisko vedenia Odborového zväzu polície 

v Slovenskej republike zo dňa 14.05.2019 pod č. OZ-84/2019 a nahrádza sa nasledovným 

stanoviskom: 

 

 Odborový zväz polície v Slovenskej republike po oboznámení sa s predloženým 

spisovým materiálom má k návrhu nariadenia nasledovnú zásadnú pripomienku:  

 

- nesúhlasí so znením návrhu písm. j).  

 

mailto:ozpvsr@minv.sk
http://www.ozpsr.sk/


Odôvodnenie: Navrhované znenie považujeme za diskriminačné. V rezorte Ministerstva 

vnútra SR sa okrem príslušníkov Policajného zboru ale aj v iných rezortoch nepristupuje k tak 

striktnému postupu s následkom prepustenia zo služobného alebo pracovného pomeru ako 

u príslušníkov Policajného zboru. Pritom vstup do informačných systémov Ministerstva 

vnútra SR má množstvo štátnych ale aj súkromných orgánov a organizácií a nie je nám známe 

takéto prísne vyvodzovanie zodpovednosti voči ich zamestnancom za neštandardnú alebo 

neodôvodnenú aktivitu.      

 

 

 

S pozdravom  

 

 

                                                                                     pplk. Mgr. Viktor Kiss 

                                                                                            p r e d s e d a  

                                                                               Odborového zväzu polície v SR 

 


