
 
 

 

 

 

R O K O V A C Í   P O R I A D O K   

 

komisie  na  výberové konanie 

na funkciu prezidenta Policajného zboru 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. 1  

 

(1) Rokovací poriadok komisie na výberové konanie na funkciu prezidenta Policajného 

zboru (ďalej len „rokovací poriadok“) upravuje podrobnosti o rokovaní komisie, spôsobe 

hodnotenia uchádzačov, rozhodovaní komisie a o účasti na jej zasadnutiach. 

 

(2) Cieľom komisie je vyhodnotiť riadiace, organizačné a kontrolné schopnosti 

uchádzačov, ich odborné vedomosti a ďalšie skutočnosti, ktoré sú potrebné alebo vhodné na 

výkon funkcie prezidenta Policajného zboru, a určiť uchádzačov vhodných na túto funkciu. 

 

 

Čl. 2  

 

 

(1) Členovia  komisie vykonávajú svoju činnosť zodpovedne, nestranne, eticky 

a dodržiavajú zásadu rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi. 

 

(2) Členstvo v komisii je nezastupiteľné.  

 

(3) Počas výberového konania zachovávajú členovia  komisie mlčanlivosť 

o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s činnosťou komisie. O činnosti komisie 

a o priebehu výberového konania informuje počas výberového konania predseda komisie. 

 

(4) Komisia môže zasadať len vtedy, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej 

členov. 

 

(5) Na platnosť rozhodnutia komisie je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých jej 

členov. Člen komisie sa hlasovania nemôže zdržať. 

 

(6) Zasadnutie komisie je neverejné.  
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Čl. 3  

 

(1) Činnosť komisie riadi jej predseda, ktorého si na prvom zasadnutí  komisie zvolia jej 

členovia spomedzi seba. Predseda komisie môže na čas svojej neprítomnosti poveriť 

zastupovaním iného člena komisie. 

 

(2) Zasadnutie komisie zvoláva predseda komisie, ktorý ho zároveň vedie.  

 

(3) Ak sa člen komisie nemôže zúčastniť na zasadnutí komisie bezodkladne o tom 

informuje predsedu  komisie.  

 

(4) Ak počet prítomných členov komisie nedosahuje počet podľa čl. 2 ods. 4, predseda 

komisie zasadnutie preruší a určí termín pokračovania zasadnutia komisie. 

 

(5) Zasadnutia komisie sa zúčastňuje aj zástupca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvo“) určený zo  sekcie personálnych a sociálnych činností ministerstva, 

ktorý zabezpečuje úlohy spojené s odborným, organizačným, personálnym, administratívnym 

a technickým zabezpečením  činnosti komisie  vrátane prípravy podkladov na vypracovanie 

zápisnice o priebehu výberového konania. 
 

Čl. 4  

  

(1) Členovia komisie sa na prvom zasadnutí komisie  oboznámia s oznámením o vyhlásení 

výberového konania, s doručenými žiadosťami  o zaradenie do výberového konania 

a o uchádzačoch, ktorí spĺňajú podmienky na pozvanie  na výberové konanie. Členom komisie 

sa tiež predložia doručené životopisy a koncepcie rozvoja a riadenia Policajného zboru 

pozvaných uchádzačov, ako aj ostatné dokumenty preukazujúce splnenie predpokladov na 

výkon funkcie prezidenta Policajného zboru (§ 33a ods. 3)1.   

 

(2) Po oboznámení sa s dokumentmi podľa odseku 1 členovia komisie  uskutočnia osobný 

pohovor s uchádzačmi, ktorý je zameraný najmä na overenie 

a) schopností a osobnostných predpokladov uchádzača na výkon funkcie prezidenta 

Policajného zboru, 

b) osobnej motivácie uchádzača o výkon funkcie prezidenta Policajného zboru,  

c) vedomostí o hlavných oprávneniach, povinnostiach a úlohách prezidenta Policajného zboru. 

 

(3) Uchádzači predstupujú na osobný pohovor v abecednom poradí priezvisko-meno. 

 

(4) V prvej časti osobného  pohovoru sa uchádzač predstaví a  uvedie najmä dôvody, pre 

ktoré sa uchádza o funkciu prezidenta Policajného zboru, svoje pracovné skúsenosti a 

najvýznamnejšie dosiahnuté pracovné výsledky v doterajšom priebehu výkonu služby 

a prezentuje svoju koncepciu riadenia a rozvoja Policajného zboru. 

 

(5) V druhej časti osobného pohovoru členovia komisie kladú uchádzačovi otázky najmä k 

jeho riadiacim, organizačným a kontrolným schopnostiam, odborným vedomostiam a ďalším 

skutočnostiam potrebným alebo vhodným na výkon funkcie prezidenta Policajného zboru, ako 

aj k predloženej koncepcii rozvoja a riadenia Policajného zboru. 

 

                                                           
1  Zákon č. 73/1998 o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru 

väzenskej a justičnej stráže a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 
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(6) Do miestnosti, kde sa uskutočňuje osobný pohovor, vstupujú uchádzači jednotlivo 

podľa poradia určeného podľa odseku 3.  

 

Čl. 5  

 

(1) Komisia po zohľadnení predložených dokumentov a osobného pohovoru vyhodnotí 

každého uchádzača a hlasovaním určí tých, ktorí sú vhodní na funkciu prezidenta Policajného 

zboru. O každom uchádzačovi sa hlasuje samostatne. 

 

(2) O priebehu výberového konania vypracuje určený člen komisie zápisnicu do troch dní 

od jeho skončenia. 

 

(3) Člen komisie, ktorý nesúhlasí s určením niektorého uchádzača ako vhodného na funkciu 

prezidenta Policajného zboru a ktorý požiada o zápis svojho vyjadrenia do zápisnice, doručí 

svoje vyjadrenie v elektronickej podobe členovi  komisie, ktorý má vypracovať zápisnicu tak, 

aby bola dodržaná lehota podľa odseku 2. Na neskôr doručené vyjadrenie sa neprihliada. 

 

(4) Zápisnica o priebehu výberového konania obsahuje náležitosti podľa § 33d ods. 31 

s tým, že zoznam uchádzačov, ktorí sa zúčastnili výberového konania, a zoznam uchádzačov, 

ktorých komisia určila ako vhodných na funkciu prezidenta Policajného zboru, sa uvádza 

v abecednom poradí priezvisko-meno. 

 

(5) Predseda komisie predloží ministrovi vnútra Slovenskej republiky zápisnicu o priebehu 

výberového konania najneskôr v nasledujúci pracovný deň po podpísaní zápisnice všetkými 

členmi komisie, čím sa činnosť komisie skončí. 

 

 

 

 

Rokovací poriadok bol schválený na prvom zasadnutí komisie  09.12.2020 

 

Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom schválenia. 


