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V Prešove dňa 11.03.2008 
 

ZÁZNAM 
zo zasadnutia prezídia ZNOMPS konaného v dňoch 10. – 11.03.2008 

 
     V dňoch 10. – 11.03.2008 sa v meste Prešov (v sídle mestskej polície, Jarková č. 24) 
uskutočnilo zasadnutie prezídia Združenia náčelníkov obecných a mestských polícii 
Slovenska (ďalej len združenia). Zasadnutie prezídia zvolal prezident združenia Mgr. Ján 
ANDREJKO. 
 
Prítomní: 

- viď priložená prezenčná listina       
 
     Zasadnutie združenia viedol a hostí privítal prezident združenia p. Mgr. Ján ANDREJKO. 
p. JUDr. Zuzana ZAJACOVÁ poďakovala novo konštituovanému prezídiu za prejavenú 
dôveru v spolupráci s Mestskou políciou Bratislava. Uviedla, že po porade s veliteľmi 
pracovísk Mestskej polície mesta Bratislava sa rozhodli obnoviť členstvo v združení a bude 
plne nápomocná pri tvorbe legislatívnych predpisov ako i pri riešení aktuálnych problémov 
v práci a činnosti mestských a obecných polícii. 
     Po odsúhlasení programu v zmysle zaslanej pozvánky ako prvá bola informácia: 
 
1. 
     Zákon o sociálnom zabezpečení príslušníkov mestských a obecných polícii (informáciu 
podal  p. Mgr. ANDREJKO) 

• Úloha: 
Zaslať na prezídium združenia p. Mgr. ANDREJKOVI údaje o fyzickom veku 
príslušníkov mestských a obecných polícii (stav príslušníkov) a počet 
odpracovaných rokov. 
Z: vedúci krajských sekcií  (aktuálne údaje k 31.12.2007) 
T: 31.03.2008 

     Informácia o prípravách zákona právnickou kanceláriou – problematika výsluhových 
dôchodkov bývalých príslušníkov PZ, odchod do výsluhového dôchodku pri dovŕšení veku 55 
rokov podľa počtu odpracovaných rokov (15 – 20 rokov). 
     JUDr. ZAJACOVÁ konštatovala „prestárlosť stavov“ a z toho vyplývajúca potreba 
vytvárania sociálneho prostredia pre výkon práce. Ďalej uviedla nespokojnosť pracovníkov 
(rozdiel medzi 15 rokmi v priamom výkone služby a v kancelárii). Je potrebné hľadať 
obdobný model ako u PZ). 
 



 
 
 
     Návrh prezídia združenia pri príprave zákona o sociálnom zabezpečení je snaha 
o kopírovanie „Zákona o sociálnom zabezpečení záchranných zborov“ – v tomto bode 
členovia zduženia polemizovali o kopírovaní zákona o sociálnom zabezpečení príslušníkov 
PZ SR.   
     JUDr. ZAJACOVÁ podala informáciu o vybraných právnych predpisoch (viď príloha),  

- rozbor možností a príprava sociálneho zabezpečenia,   
- komplexná informácia o danej problematike. 

     Prezídium združenia po vykonzultovaní spôsobov riešenia sociálneho zabezpečenia sa 
zhodlo na hľadaní tzv. cesty najnižšieho odporu s možnosťou snahy o minimálne zaťaženie 
štátneho rozpočtu. Je potrebné začať podrobnou analýzou súčasného stavu ako východiskové 
stanovisko pre ďalšiu prácu na tvorbe sociálneho zákona.  
Úloha: 
Na najbližšie jednanie v meste Bratislava prizvať riaditeľku odboru sociálneho zabezpečenia 
sekcie personálnej a sociálnej činnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. 
Z: JUDr. ZAJACOVÁ 
T: do 15.04.2008 
 
     p. Mgr. ANDREJKO predložil k odsúhlaseniu prezídiu finančnú ponuku právnickej 
kancelárie k vypracovaniu komplexného zákona o sociálnom zabezpečení. Celková suma 
nepresiahne čiastku 135.000,- Sk. Ďalej informoval o termíne dokončenia uvedeného návrhu 
a to do konca mesiaca júl 2008. 
     Prezídium združenia odporúčalo p. Mgr. ANDREJKOVI pokračovať v ďalšom jednaní 
a udelilo mu mandát na uzatvorenie zmluvy o dielo. 
     Ďalej bola podaná informácia k finančnej požiadavke právnickej kancelárie k výkladu 
zákona č. 564/1991 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov – výklad základných pojmov 
a oprávnení, ktorá činí cca. 270.000,- Sk. Prezídium hlasovaním neodsúhlasilo túto položku 
a ako prioritu určilo pri súčasnom právnom stave tvorbu zákona o sociálnom zabezpečení. 
O tejto priorite je potrebné informovať členov krajských sekcií združenia z dôvodu zmeny 
plánu činnosti združenia. 
 
2. 
Informácia zo stretnutia primátorov krajských miest K8. 
     Bola predložená informácia o stave a príprave zákona o obecnej polícii. Združenie sa 
nestotožnilo s navrhovaným zákonom policajného prezídia. Túto skutočnosť primátori 
krajských miest jednomyseľne podporili a navrhli vytvoriť vlastný návrh predmetného 
zákona, ktorý bude K8 a Úniou miest Slovenska predložený ako spoločný návrh poslaneckou 
iniciatívou (či už koaličnou alebo opozičnou) do parlamentu podľa možnosti už v roku 2008. 
Je potrebné vytvoriť spoločnú pracovnú skupinu na tvorbu jednotného návrhu zákona 
o obecnej polícii a zastrešiť ju komisiou pre tvorbu legislatívy. 
     V rámci stretnutia primátorov krajských miest K8 bola prerokovaná aj iniciatíva 
niektorých členov ZMOS-u (tzv. dotazník zistenia záujmu členských miest a obcí ZMOS-u 
o zabezpečení verejného poriadku príslušníkmi služby poriadkovej polície PZ SR). Primátori 
K8 a prezídium združenia vyjadrujú údiv nad takouto iniciatívou a konštatujú, že takéto 
iniciatívy či už ZMOS-u, resp. Policajného prezídia sú neprijateľné a sú hrubým zásahom do 
riadenia samospráv. 
 
 



 
     Primátori krajských miest K8 a prezídium združenia odmietajú snahu prezídia PZ ako 
i niektorých predstaviteľov ZMOS-u k okliešťovaní právomoci obecných a mestských polícii. 
Vzhľadom na potreby a záujmy občanov, ochranu života, zdravia a majetku, ako i verejného 
poriadku a situácii v mestách a obciach na úseku dopravy, považujú za potrebné posilňovať 
kompetencie a postavenie obecných a mestských polícii a nie ich okliešťovať, resp. rušiť. 
 
     Prezídium v ďalšom jednaní zaväzuje komisiu pre tvorbu legislatívy na základe 
požiadaviek a iniciatívy primátorov krajských miest  K8 a Únie miest k vypracovaniu návrhu 
zákona o obecnej polícii v termíne do 30.05.2008. 
Z: JUDr. RANUŠA za komisiu  
 
     Informácia Mgr. Jána ANDREJKA so zasadnutia Rady vlády pre prevenciu kriminality. 
Bol predložený materiál „Rozpracovanie stratégie prevencie kriminality“, ktorý je absolútne 
zmätočný a spoluprácu s mestskými a obecnými políciami, resp. samosprávou zvažuje len 
v oblasti spolupodieľania sa na rozhodovaní pri umiestňovaní kamier v rámci služobných 
obvodov. Policajnému zboru kladie za úlohy aktívne spolupracovať s konateľmi a riadiacimi 
pracovníkmi SBS pri koordinácii aktivít pri prevencii kriminality na verejných kultúrnych, 
športových a iných spoločenských podujatiach. Na mestské a obecné polície a spoločnú 
spoluprácu s PZ sa nazerá, akoby sme ani neexistovali. 
 
3. 
Rôzne.      

- informácia podaná JUDr. ZAJACOVOU o postupe pri predkladaní a prerokovaní 
návrhu zákona o sociálnom zabezpečení (tzv. doložka prerokovania) ako v rade vlády 
pre verejnú sekciu, tak i v rade vlády pre prevenciu kriminality, 

- informácia podaná Mgr. ANDREJKOM o sklamaní nad fungovaním a odbornou 
kvalitou práce rady vlády pre prevenciu kriminality, 

- p. Mgr. DUCHOŇ (MsP Nitra) navrhol vytvorenie vnútornej štatistiky pre potreby 
združenia v oblasti prevencie pre potreby zástupcu v rade vlády pre prevenciu 
kriminality a to: 

• vykonané aktivity v prevencii, 
• počet klientov: kategórie MŠ, ZŠ, Stredné školy, 
• iné skupiny – seniori, 
• čas realizácie – rok 2007 
• počty príslušníkov zapojených v prevencii 
• tematika 

            Uvedené zaslať prezidentovi združenia v termíne do 30.05.2008. 
            Z: vedúci krajských sekcií         
 
 
  
        
  
  
      
 
    
 
 



 
 
 


