SEKCIA PERSONÁLNYCH A SOCIÁLNYCH
ČINNOSTÍ A OSOBNÝ ÚRAD
Personálny odbor
Pribinova 2, 812 72 Bratislava

Č. p.: SPOU-PO6-2019/002484-009

V Bratislave 11.06.2019

ZÁZNAM
z rozporového konania
Vecný gestor: sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad MV SR
1. JUDr. Ján Nociar, PhD.
2. JUDr. Juraj Dinič, PhD.
Navrhovateľ: Prezídium Policajného zboru
1. plk. JUDr. Milan Varga
2. pplk. Mgr. Milan Kubala
Pripomienkujúci útvar: Odborový zväz polície v Slovenskej republike
1. pplk. Mgr. Viktor Kiss
2. pplk. Mgr. Roman Laco
Rozporové konanie k zásadným pripomienkam Odborového zväzu polície v Slovenskej
republike uplatneným listom č. p.: OZ 84/2019 zo dňa 14.05.2019 a č. p.: OZ-84-001/2019
zo dňa 28.05.2019 k návrhu nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa
mení nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 18/2008 o niektorých konaniach,
ktoré zakladajú dôvod prepustenia príslušníka Policajného zboru zo služobného pomeru
v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 96/2011.
Pripomienka zo 14.05.2019 (č. 1) - článok 1 písm. j) navrhovali v tomto znení:
„j) vykonal neštandardnú alebo neodôvodnenú aktivitu2) v ktoromkoľvek informačnom
systéme v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky3), vrátane národných
a medzinárodných databáz, registrov, správnych agend, sprístupnených informačných
systémov iných rezortov a organizácií prostredníctvom siete Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky, do ktorých je vstup podmienený identifikáciou a autentifikáciou (prístupovým
právom prideleným gestorom alebo správcom príslušného informačného systému) napriek
tomu, že už mu bolo za obdobné konanie v posledných dvoch rokoch právoplatne uložené
disciplinárne opatrenie4)“.
2) Čl. 10 ods. 3 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 67/2018 o bezpečnostnej
politike pre oblasť informačných systémov.
3) Čl. 2 písm. a) nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 164/2013 o ochrane
osobných údajov.
Čl. 3 písm. ap) nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 67/2018.
4) § 53 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Telefón
+421961044318

Fax
+421961044007

E-mail
ladislav.kecskes@minv.sk

Internet
http://minv.sk

IČO
00151866

Pripomienka z 28.05.2019 (č. 2) – pripomienku č. 1 zrušili a nahrádzajú v tomto znení:
„Odborový zväz polície v SR nesúhlasí so znením návrhu písmena j)“.
Toto svoje stanovisko odôvodňovali najmä tým, že navrhované znenie považujú za
diskriminačné. V rezorte MV SR sa okrem príslušníkov PZ ale aj v iných rezortoch
nepristupuje k tak striktnému postupu s následkom prepustenia zo služobného alebo
pracovného pomeru ako u príslušníkov PZ.
Pripomienka č. 1
Zrušením tejto pripomienky a jej nahradením sa stala bezpredmetnou.
Pripomienka č. 2
Pripomienka neakceptovaná.
Vecný gestor ako aj navrhovateľ trvajú na znení písmena j) tak, ako bolo navrhnuté.
Pripomienkujúci útvar taktiež trvá na svojej pripomienke najmä z dôvodu, že uvedené
opatrenie (prepustenie zo služobného pomeru) považujú za diskriminačné z dôvodu, že sa to
týka iba príslušníkov Policajného zboru. Keďže v informačných systémoch lustruje celý rad
iných zamestnancov aj iných rezortov navrhujú, aby takéto protiprávne konanie bolo
ustanovené ako priestupok v zákone o priestupkoch, čím by sa docielil stav, že za takéto
protiprávne konanie (priestupok) by bol potrestaný každý rovnako, nielen príslušník
Policajného zboru. Majú zato, že nadriadení v Policajnom zbore aj v súčasnosti majú na
elimináciu nežiadúcich lustrácií k dispozícii aj ďalšie organizačné ako aj technické opatrenia,
vrátane disciplinárneho konania.
Záver:
Rozpory uplatnené zásadnými pripomienkami neboli odstránené, preto sa návrh
nariadenia predkladá na schválenie ministerke vnútra Slovenskej republiky s rozporom.

................................................
za vecného gestora
JUDr. Ján Nociar, PhD.

..................................................
za pripomienkujúci útvar
pplk. Mgr. Viktor Kiss
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