Dôvodová správa
Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky vypracovala návrh nového nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
o kariérnom postupe príslušníka Policajného zboru (ďalej len „policajt“), výberovom konaní
a výbere v Policajnom zbore, ktorým sa zároveň zruší doterajší interný predpis Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky o zásadách kariérneho postupu policajta (N MV SR č. 28/2018).
Návrh nariadenia bol vypracovaný v záujme nanovo upraviť úspešný postup policajta
v hierarchii policajnej služby stanovením nových pravidiel a postupov, ako policajti môžu
kariérne rásť.
V nariadení sa ustanovuje kariérny postup policajta po vertikálnej ako aj horizontálnej línii
na základe výberového konania alebo výberu najvhodnejšieho policajta na riadiacu ako aj na
neriadiacu funkciu v nadväznosti na úspešné absolvovanie potrebnej vzdelávacej aktivity.
Všetky riadiace funkcie v Policajnom zbore sa navrhujú obsadiť transparentným
výberovým
konaním uskutočneným výberovou komisiou. Výberové konanie bude
vyhlasovať príslušný nadriadený s ustanovovacou pôsobnosťou, ktorý určí podmienky
výberového konania a zriadi výberovú komisiu. Výberom sa budú obsadzovať všetky
neriadiace funkcie v Policajnom zbore od funkcií zaradených v platovej triede 3 a vyššie.
Výberom sa rozumie činnosť nadriadeného s ustanovujúcou pôsobnosťou, ktorým sa zisťuje
najvhodnejší policajt na voľnú neriadiacu funkciu. Výberové konanie a výber sa navrhuje
uskutočňovať podľa tohto nariadenia na všetky riadiace a neriadiace funkcie, ktoré budú ku
dňu účinnosti tohto nariadenia voľné, alebo budú po účinnosti tohto nariadenia voľné.
V prijímacom konaní sa navrhuje postupovať naďalej tak, že uchádzači o služobný pomer
v štátnej službe policajta budú prijímaní priamo na stredné odborné školy Policajného zboru,
resp. v prípade kadetov aj na Akadémiu Policajného zboru v Bratislave. Po získaní
základného resp. špecializovaného policajného vzdelania budú následne ustanovení na útvare
Policajného zboru do funkcie zaradenej v 1. alebo 2. platovej triede, pričom 20%
najúspešnejších absolventov si z ponuky takýchto voľných funkčných miest bude môcť
vybrať útvar Policajného zboru podľa vlastného výberu. Ostatní sa ustanovia do funkcie v 1.
alebo 2. platovej triede na útvare Policajného zboru podľa potrieb Policajného zboru.
Výnimku z navrhovaného systému v prijímacom konaní môžu tvoriť absolventi
magisterského štúdia Akadémie Policajného zboru a právnických fakúlt, ktorí pri prijatí do
služobného pomeru môžu byť ustanovení do funkcie poverený príslušník alebo vyšetrovateľ
na okresnom riaditeľstve Policajného zboru, absolventi vysokých škôl najmä študijný
program ekonomika, ekológia, environmentalistika na operatívny úsek kriminálnej polície a
absolventi stredných alebo vysokých škôl do funkcie v oblasti najmä informačnej
bezpečnosti, informačných technológií, kybernetickej bezpečnosti a počítačovej kriminality,
zvláštnych policajných činností alebo špeciálnych činností inšpekčnej služby. Takéto
ustanovenie do funkcie pri prijatí však bude možné iba na základe odôvodneného prezidenta
Policajného zboru resp. po súhlase generálneho riaditeľa sekcie personálnych a sociálnych
činností a osobného úradu MV SR v prípade, že funkciu nebolo možné obsadiť výberovým
konaním resp. výberom.
Návrh nariadenia sa predkladá do pripomienkového konania so skrátenou lehotou 5
pracovných dní z dôvodu, aby voľné funkcie mohli byť na základe výberového konania alebo
výberu obsadzované už od 1. januára 2020.
Schválenie návrhu nariadenia nevyžiada navýšenie rozpočtu finančných prostriedkov
rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a nevyvolá ani potrebu uskutočniť
organizačné, materiálno-technické ani personálne zmeny.
Navrhuje sa, aby nariadenie nadobudlo účinnosť 1. novembra 2019.

