
P R E H Ľ A D 
 

platných interných predpisov  

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  

 

k 09. februáru 2022 
 

Rozkazy ministra vnútra Slovenskej republiky 
 

 

Rok 1995 
 

č. 26 Zabezpečenie prepravy jadrových materiálov 

 

Rok 1997 
 

č. 6  Úlohy na zvýšenie morálneho stavu a disciplíny príslušníkov Policajného zboru 

 

Rok 1999 

 
č. 12 Zriadenie školiaceho centra rádiokomunikačnej siete štátnej správy Slovenskej republiky 

  

Rok 2002 
 

č. 1 Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o úlohách na zamedzenie protiprávneho  konania  

príslušníkov Policajného zboru v súvislosti s požívaním alkoholu alebo iných návykových 

látok 

- v znení RMV č. 62/2003, RMV č.16/2005 

č. 2 Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o úlohách na zvýšenie disciplíny príslušníkov 

Policajného zboru 

- v znení RMV č. 63/2003 

 

Rok 2003 

 
č. 62 Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 1/2002 o úlohách na zamedzenie protiprávneho konania príslušníkov 

Policajného zboru v súvislosti s požívaním alkoholu alebo iných návykových látok 

č. 63 Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 2/2002 o úlohách na zvýšenie disciplíny príslušníkov Policajného 

zboru 

č. 64 Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky k zabezpečeniu úloh na zamedzenie požívania 

alkoholických nápojov a iných návykových látok príslušníkmi Policajného zboru 

č. 144 Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení analyzátorov dychu na 

vykonávanie dychových  skúšok a o ich používaní 

v znení RMV č. 113/2013 

https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/1995/R%20MV%20SR-1995-026.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/1997/R%20MV%20SR-1997-006.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/1999/R%20MV%20SR-1999-012.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2002/R%20MV%20SR-2002-001.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2003/R%20MV%20SR-2003-062.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2005/R%20MV%20SR-2005-016.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2002/R%20MV%20SR-2002-002.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2003/R%20MV%20SR-2003-063.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2003/R%20MV%20SR-2003-062.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2002/R%20MV%20SR-2002-001.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2003/R%20MV%20SR-2003-063.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2002/R%20MV%20SR-2002-002.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2003/R%20MV%20SR-2003-064.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2003/R%20MV%20SR-2003-144.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_52_2013_(112,%20113).pdf


 

 

Rok 2004 
 

č. 27 Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o špecifikácii objektov a chránených priestorov 

v budove Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na Pribinovej č. 2 v Bratislave 

 

Rok 2005 
 

č. 16 Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 1/2002 o  úlohách na zamedzenie  protiprávneho konania príslušníkov 

Policajného zboru v súvislosti s požívaním alkoholu alebo iných návykových látok v znení 

rozkazu ministra vnútra Slovenskej republiky č. 62/2003 

 

Rok 2006 
 

č. 20 Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení komisií pre vypracovanie projektov 

v  oblasti materiálno-technického zabezpečenia v Policajnom zbore 

 

Rok 2007 
 

č. 15 Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení bytovej komisie služobného úradu 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  

   - v znení RMV č. 14/2008, RMV č. 8/2009 

č. 39 Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o ukončení vykonávania kontroly hraníc 

oddeleniami hraničnej polície Policajného zboru na vnútorných hraniciach Slovenskej 

republiky 

 

Rok 2008 
 

č. 9 Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o vymenovaní zástupcov Slovenskej republiky do 

poradných a rozhodovacích orgánov Európskeho policajného úradu 

 - v znení RMV č. 37/2008, RMV č. 134/2010, RMV č. 112/2011 

č. 14 Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 15/2007 o zriadení bytovej komisie služobného úradu Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky  

č. 33  Rozkaz ministra vnútra Slovenskej  republiky o organizačnom zabezpečení ďalšieho riešenia 

informačného systému registra obyvateľov a správnych agend 

č. 37 Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 9/2008 o vymenovaní zástupcov Slovenskej republiky do poradných 

a rozhodovacích orgánov Európskeho policajného úradu 

 

Rok 2009 
 

https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2004/R%20MV%20SR-2004-027.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2005/R%20MV%20SR-2005-016.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2002/R%20MV%20SR-2002-001.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2003/R%20MV%20SR-2003-062.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2006/R%20MV%20SR-2006-020.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2007/R%20MV%20SR-2007-015.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2008/R_MV_SR_2008_014.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2009/R_MV_SR_2009_008.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2007/R%20MV%20SR-2007-039.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2008/R_MV_SR_2008_009.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2008/R_MV_SR_2008_037.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_054_2010_(134-139).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_055_2011_(111,112).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2008/R_MV_SR_2008_014.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2007/R%20MV%20SR-2007-015.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2008/R_MV_SR_2008_033.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2008/R_MV_SR_2008_037.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2008/R_MV_SR_2008_009.pdf


 

č. 8  Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 15/2007 o zriadení bytovej komisie služobného úradu Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky  

- v znení rozkazu ministra vnútra Slovenskej republiky č. 14/2008  

č. 19  Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o poverení zodpovedných osôb certifikačnej 

politiky Slovenskej certifikačnej autority na kontrolu údajov cestovných dokladov s druhým 

biometrickým údajom 

č. 20  Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o tematickom zameraní na vykonanie 

záverečnej vyšetrovateľskej skúšky 

 - v znení RMV č. 177/2010, RMV č. 5/2014 

 

 

 

 

 

VESTNÍK  

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

(SSR) 

 

Rok 1984 
 

č. 14 Nariadenie ministra vnútra SSR, ktorým sa zriaďuje Stredná škola požiarnej ochrany 

 

Rok 1991 
 

č. 60 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o postupe vybavovania vynálezov, 

priemyselných vzorov a zlepšovacích návrhov 

 

Rok 1992 

 
č. 1 II. časť - Dohoda medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Ministerstvom  vnútra 

Slovenskej republiky o spolupráci v daňovej oblasti 

č. 25 Nariadenie ministra vnútra SR, ktorým sa upravuje postup pri zverejňovaní mimoriadnych 

oznamov Ministerstva vnútra Slovenskej  republiky  vo vysielaní Slovenskej televízie 

č. 35 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa stanovuje znak Policajného zboru 

Slovenskej republiky a zásady pre jeho používanie 

č. 39 II. časť - Zmluva medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom 

spravodlivosti Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci pri výmene informácií v oblasti 

právnej informatiky 

č. 48 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení činnosti odborových orgánov 

č. 76 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o prevzatí interných predpisov Federálneho 

Ministerstva vnútra 

 

 

https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2009/R_MV_SR_2009_008.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2007/R%20MV%20SR-2007-015.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2008/R_MV_SR_2008_014.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2009/R_MV_SR_2009_019.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2009/R_MV_SR_2009_020.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_072_2010_(176-178).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_004_2014_(4-6).pdf


 

Rok 1993 

 
č. 29 Nariadenie ministra vnútra SR, ktorým sa upravujú podmienky pre vykonávanie leteckej 

požiarnej  záchrany jednotkami požiarnej ochrany 

 

 

Rok 1994 
 

č. 4 II. časť- Spoločná smernica o koordinácii postupu a o súčinnosti orgánov rezortu dopravy, 

vnútra, obrany, prokuratúry a zahraničných vecí pri vyšetrovaní leteckých nehôd 
 

č. 30 II. časť - Oznámenie o uzatvorení zmluvy medzi MV SR a Teletextom STV 

č. 43 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zriadení dislokačných komisií 

v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

- v znení NMV č. 2/2004 

č. 46 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vydávajú Zásady personálnej 

práce v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 49 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o výdaji dát z evidencie pobytu občanov 

č. 53 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje poskytovanie 

ubytovacích služieb v ubytovacích zariadeniach v rezorte Ministerstva vnútra  Slovenskej 

republiky 

č. 54 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o ubytovacej a  stavebnej službe v  rezorte 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

-  čl. 14 až 24 zrušený NMV č. 51/1997,  čl. 2 až 6 zrušený NMV č. 20/2001  

č. 83 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o hraničných splnomocnencoch  

            - v znení NMV č. 92/2005 

  II. časť – Oznámenie o strate služobných preukazov 

č. 86 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa zabezpečuje vykonávanie 

poslaneckého prieskumu 

 

 

Rok 1995 
 

č. 25 II. časť- Dohoda medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy, 

spojov a verejných prác Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Slovenskej 

republiky o vzájomnej spolupráci pri pátraní po lietadlách a poskytovaní pomoci pri 

záchranných akciách v prípade leteckej nehody 

 

 

Rok 1996 

 
č. 26 II. časť- Oznámenie o uzatvorení Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky o vzájomnej 

spolupráci 

č. 57 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení presídlenia a  trvalého pobytu 

ukrajinských občanov slovenského pôvodu do Slovenskej republiky 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1994/N%20MV%20SR-1994-004.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1994/N%20MV%20SR-1994-030.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1994/N%20MV%20SR-1994-043.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-002.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1994/N%20MV%20SR-1994-046.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1994/N%20MV%20SR-1994-049.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1994/N%20MV%20SR-1994-053.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1994/N%20MV%20SR-1994-054.pdf
file:///C:/Users/benik1307818/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/1R0CZM3I/https/infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1997/N%20MV%20SR-1997-051.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2001/N%20MV%20SR-2001-020.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1994/N%20MV%20SR-1994-083.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-092.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1994/N%20MV%20SR-1994-086.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1995/N%20MV%20SR-1995-025.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1996/N%20MV%20SR-1996-026.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1996/N%20MV%20SR-1996-057.pdf


 

 

 

Rok 1997 
 

č. 7 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o materiálno-technických prostriedkoch 

zásahových jednotiek Policajného zboru na ochranu atómových elektrární 

č. 20 II. časť- Oznámenie riaditeľa legislatívneho a právneho odboru všeobecnej sekcie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podpísaní zriaďovacích listín príspevkových 

organizácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 23 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje postup pri prijímaní 

darov od právnických osôb a fyzických osôb 

č. 25 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o postupe pri podávaní poštových zásielok 

v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 34  II. časť- Spoločná smernica Ministerstva vnútra SR a Úradu bezpečnosti práce Slovenskej 

republiky o koordinácii postupu a o spolupráci pri zisťovaní príčin pracovných 

úrazov, prevádzkových nehôd a porúch technických zariadení  

Oznámenie o uzatvorení Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Slovenskou informačnou 

službou a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

č. 56 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačnom, materiálno-technickom 

a finančnom zabezpečení majstrovstiev Slovenskej republiky v požiarnickom športe 

a  o  materiálno-technickom a  finančnom zabezpečení reprezentačného družstva Slovenskej 

republiky v požiarnickom športe 

č. 63 II. časť-  Rámcová dohoda o  spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej  republiky 

a Národnou bankou Slovenska 

č. 67 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú podmienky účasti 

riadiacich a radových pracovníkov sekcií a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

na služobných poradách, kurzoch, školeniach a seminároch 

č. 86 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o pravidlách služobnej zdvorilosti  

v Policajnom zbore 

         - v znení NMV č.76/2005, NMV č. 170/2013 

č. 89 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky upravujúce prevádzku informačného systému 

na evidovanie pokút uložených a vymáhaných útvarmi Policajného zboru 

č. 96 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa určuje znak Ministerstva 

vnútra SR a ustanovujú sa zásady pre jeho používanie 

č. 97  II. časť- Oznámenie o podpísaní dodatku č. 1 k Dohode medzi Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 

republiky o vzájomnej spolupráci 

 

 

Rok 1998  
 

č. 4 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa upravuje postup pri vykonávaní 

organizačných zmien 

- v znení NMV č.10/2000 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1997/N%20MV%20SR-1997-007.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1997/N%20MV%20SR-1997-020.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1997/N%20MV%20SR-1997-023.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1997/N%20MV%20SR-1997-025.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1997/N%20MV%20SR-1997-034.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1997/N%20MV%20SR-1997-056.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1997/N%20MV%20SR-1997-063.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1997/N%20MV%20SR-1997-067.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1997/N%20MV%20SR-1997-086.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-076.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_92_2013_(169-171).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1997/N%20MV%20SR-1997-089.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1997/N%20MV%20SR-1997-096.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1997/N%20MV%20SR-1997-097.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1998/N%20MV%20SR-1998-004.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2000/N%20MV%20SR-2000-010.pdf


 

č. 24 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o úprave času služby príslušníkov 

Policajného zboru 

 v znení NMV č. 66/2002, NMV č. 12/2003, NMV č. 46/2007, NMV č. 22/2008, NMV  

č. 58/2008, NMV č. 5/2009, NMV č. 20/2011, NMV č. 117/2012, NMV č. 

22/2015, NMV č. 8/2018, 

č. 28 Oznámenie riaditeľa legislatívneho  a právneho odboru všeobecnej sekcie Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o schválení Štatútu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (uznesenie 

vlády SR č. 122 z 24. februára 1998) 

č. 42 Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej 

informačnej  služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej 

polície (oznámenie č. 197/1998 Z .z.) 

č. 50 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o bližšom vymedzení niektorých ustanovení 

zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru 

väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 

 v znení NMV č. 81/1998, NMV č. 18/2001, NMV č. 47/2002, čl. 2 NMV č. 26/2003, NMV 

č. 35/2004, NMV č. 63/2005, NMV č. 31/2006, NMV č. 49/2006, Druhá a piata 

časť zrušená čl. 42 NMV č. 153/2011 , NMV č. 17/2016  

          II. časť - Oznámenie riaditeľa legislatívneho a právneho odboru všeobecnej sekcie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní smernice o budovaní stálych 

zariadení na ničenie na železničných tratiach Slovenskej republiky 

č. 52 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zavedení a používaní odznaku služby 

kriminálnej polície a odznaku služby finančnej polície 

 - v znení NMV č. 72/2008 

č. 81 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 50/1998 o bližšom vymedzení niektorých ustanovení zákona 

o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru 

väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície    

č. 89 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o evidencii, výkone správy a servisnej 

činnosti telekomunikačných káblov 

- v znení NMV č. 90/2017 

 

 

Rok 1999 
 

č. 3 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o činnosti Múzea polície Slovenskej 

republiky 

č. 5 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o energetickej inšpekcii Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky 

č. 7 II. časť  Oznámenie riaditeľa legislatívneho a právneho odboru všeobecnej sekcie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o podpísaní dodatku k Zriaďovacej listine Migračného 

úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 8 II. časť- Oznámenie riaditeľa legislatívneho a právneho odboru všeobecnej sekcie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o podpísaní Štatútu neinvestičného fondu „Polícia 

v službách občana n. f.“ ministrom vnútra Slovenskej republiky 

č. 15 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o jednotnom postupe pri uplatňovaní 

nákladov, vynaložených v rámci realizácie Európskeho dohovoru o vydávaní, pri prevoze 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1998/N%20MV%20SR-1998-024.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-066.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-012.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-046.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_022.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_058.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_058.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_005.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_014_2011_(20-26).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_067_2012_(117-119).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C-_012_2015_(21-24).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C-_012_2015_(21-24).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2018/C_007_2018_(7-9).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1998/N%20MV%20SR-1998-028.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1998/N%20MV%20SR-1998-042.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1998/N%20MV%20SR-1998-050.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1998/N%20MV%20SR-1998-081.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2001/N%20MV%20SR-2001-018.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-047.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-026.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-035.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-035.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-063.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-031.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-049.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_078_2011_(153).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_008_2016_(14-17).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1998/N%20MV%20SR-1998-052.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_072.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1998/N%20MV%20SR-1998-081.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1998/N%20MV%20SR-1998-089.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_056_2017_(90-91).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1999/N%20MV%20SR-1999-003.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1999/N%20MV%20SR-1999-005.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1999/N%20MV%20SR-1999-007.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1999/N%20MV%20SR-1999-008.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1999/N%20MV%20SR-1999-015.pdf


 

obvineného cez územie Slovenskej republiky 

č. 59 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej  republiky o rovnošate generála Policajného zboru  

II. časť - Oznámenie riaditeľa legislatívneho a právneho odboru všeobecnej sekcie 

 Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom financií  Slovenskej republiky 

o spolupráci a vzájomných vzťahoch   

 č. 64 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydávaní, výmene, odovzdaní  

a odoberaní služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

 v znení NMV č. 46/2004, NMV č. 91/2008 

 čl. 6 zrušený NMV č. 74/2007 

 

 

Rok 2000  

 

č. 10 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej  republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 4/1998, ktorým sa upravuje postup pri vykonávaní 

organizačných zmien 

 

č. 35 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o bezpečnosti technických zariadení 

a bezpečnosti a ochrane zdravia pri stavebných prácach 

 

č. 39 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o veterinárnej starostlivosti a ochrane zvierat 

- v znení NMV č. 30/2001 

 

č. 41 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o  využívaní objektov a  miest „D“  

používaných pod legendou   

 

č. 62 „V“ - Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o  postupe príslušníkov Policajného 

zboru pri predstieranom prevode veci 

           - v znení NMV č. 44/2005 

 

 

Rok 2001 

 
č. 18 Nariadenie ministra  vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie  

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 50/1998  o bližšom vymedzení niektorých ustanovení 

zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej  informačnej služby, 

Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení 

neskorších predpisov 

 

č. 20 Nariadenie  ministra vnútra Slovenskej republiky o ubytovacej službe a hospodárení s bytmi  

        - v znení oznámenia o oprave chyby v II. časti NMV č. 23/2001 

 

č. 23 II. časť –Oznámenie riaditeľa legislatívneho a právneho odboru Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o oprave chyby v nariadení ministra vnútra Slovenskej 

republiky č. 20/2001 o ubytovacej službe a hospodárení s bytmi 

  

č. 29  II. časť -Oznámenie riaditeľa legislatívneho a právneho odboru Ministerstva vnútra 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1999/N%20MV%20SR-1999-059.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1999/N%20MV%20SR-1999-064.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-046.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_091.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-074.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2000/N%20MV%20SR-2000-010.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1998/N%20MV%20SR-1998-004.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2000/N%20MV%20SR-2000-035.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2000/N%20MV%20SR-2000-039.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2001/N%20MV%20SR-2001-030.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2001/N%20MV%20SR-2001-018.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1998/N%20MV%20SR-1998-050.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2001/N%20MV%20SR-2001-020.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2001/N%20MV%20SR-2001-023.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2001/N%20MV%20SR-2001-023.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2001/N%20MV%20SR-2001-020.pdf
http://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2001/N%20MV%20SR-2001-029.pdf


 

Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o vzájomnej spolupráci medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Slovenským odborovým zväzom 

verejnej správy (SLOVES) 

 

č. 30 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej  republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č.39/2000 o veterinárnej  starostlivosti a ochrane zvierat 

 

č. 33 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o vedení personálnej evidencie 

 

č. 40 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zmene organizačnej štruktúry Migračného 

úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 

č. 46 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o bezpečnosti práce a technických 

zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách služobných cestných vozidiel   

 

č. 67 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej  republiky o zmene organizácie základných útvarov 

Policajného zboru a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky 

č.44/2001  o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných útvarov Policajného zboru 

        - čl. II zrušený čl. 12 NMV č. 70/2003 

 

 

Rok 2002 
 

č. 2 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení Zboru externých poradcov 

ministra vnútra Slovenskej republiky 

- v znení NMV č. 73/2002 

 

č. 3 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o etickom kódexe príslušníka Policajného 

zboru 

-  v znení NMV č. 6/2003, NMV č. 40/2004, NMV č. 148/2020; 

 

č. 6 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení Obvodného oddelenia Policajného 

zboru Bratislava Trnávka a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra vnútra  Slovenskej 

republiky č. 44/2001 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných útvarov 

Policajného zboru v znení  nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 67/2001 

          -  čl. II zrušený čl. 12 NMV č. 70/2003 

  

 č. 15 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa upravujú podrobnosti 

o hodnostiach príslušníkov Hasičského a záchranného zboru 

               - v znení NMV č. 14/2006, NMV č. 36/2012 

 

č. 17 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zmene organizácie Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky 

-v znení NMV č. 32/2002, NMV č. 24/2003, NMV č. 67/2005, čl. II NMV č.10/2006, čl. II 

NMV č.3/2008 

 

č. 20  Nariadenie  ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení kancelárie vedúceho služobného 

úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

               

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2001/N%20MV%20SR-2001-030.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2000/N%20MV%20SR-2000-039.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2001/N%20MV%20SR-2001-033.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2001/N%20MV%20SR-2001-040.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2001/N%20MV%20SR-2001-046.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2001/N%20MV%20SR-2001-067.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2001/N%20MV%20SR-2001-044.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-070.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-002.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-073.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-003.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-006.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-040.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_113_(147-148).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-006.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2001/N%20MV%20SR-2001-044.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2001/N%20MV%20SR-2001-067.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-070.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-015.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-014.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_022_2012_(35-37).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-032.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-024.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-067.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-010.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_003.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-020.pdf


 

č. 26 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci  v Hasičskom a záchrannom zbore 

  -  v znení čl. II NMV č. 54/2003 

 

č. 27 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o poskytovaní bezplatného stravovania, 

ochranných nápojov a odpočinku príslušníkom Hasičského a záchranného zboru 

 

č. 32  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 17/2002 o zmene organizácie Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky 

 

č. 47 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 50/1998 o bližšom vymedzení niektorých ustanovení 

zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, 

Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení 

neskorších predpisov 

                

č. 64 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o medzinárodnej spolupráci Policajného 

zboru pri medzinárodných futbalových zápasoch alebo iných medzinárodných športových 

podujatiach 

 -v znení NMV č. 138/2013 

 

č. 66 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 24/1998 o úprave času služby príslušníkov Policajného zboru 

 

č. 73 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 2/2002 o zriadení Zboru externých poradcov ministra vnútra 

Slovenskej republiky 

 

 

Rok 2003 

 
č. 6 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 3/2002 o etickom kódexe príslušníka Policajného zboru 

 

č. 12 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 24/1998 o úprave času služby príslušníkov Policajného zboru v znení 

nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č.66/2002 

 

č. 14 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zdravotnej starostlivosti a o lekárskej 

posudkovej činnosti v Hasičskom a záchrannom zbore 

-  v znení NMV č.14/2004, čl. II NMV č. 150/2012 

 

č. 15 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o fyzickej ochrane objektov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky a objektov Policajného zboru 

v znení NMV č. 57/2004,  NMV č. 49/2005, NMV č. 36/2007 

 

č. 24 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č.17/2002 o zmene organizácie Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 32/2002 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-026.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-054.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-027.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-032.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-047.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1998/N%20MV%20SR-1998-050.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-064.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_71_2013_(137-138).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-066.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1998/N%20MV%20SR-1998-024.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-073.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-002.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-006.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-003.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-012.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1998/N%20MV%20SR-1998-024.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-066.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-014.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-014.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_086_2012_(150).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-015.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-057.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-049.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-036.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-024.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-032.pdf


 

 

č. 26 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zrušení nariadenia ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 31/2001 o poskytovaní ročných odmien riaditeľom príspevkových 

organizácií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o zmene nariadenia ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 50/1998 o bližšom vymedzení niektorých ustanovení zákona o štátnej 

službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej 

a justičnej  stráže Slovenskej  republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 

 

č. 37 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o jednotnom postupe pri podávaní 

majetkového priznania príslušníkmi Policajného zboru 

         - v znení NMV č. 26/2005, NMV č.13/2009, NMV č. 151/2011 

 

č. 46 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zrušení okresných úradov justičnej polície 

Policajného zboru a okresných riaditeľstiev Policajného zboru, o zriadení okresných 

riaditeľstiev Policajného zboru a ktorým sa zrušujú niektoré interné predpisy 

         -  v znení NMV č. 1/2004, čl. II NMV č. 28/2006, čl. III NMV č. 35/2006, čl. II NMV 

č. 36/2010, čl. II NMV č. 72/2010 

 

č. 55 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o policajných pridelencoch a policajných 

styčných dôstojníkoch 

         - v znení NMV č. 87/2004, NMV č. 55/2005, NMV č. 27/2011, 156/2020, čl. XV N MV č. 

24/2022 

 

 

Rok 2004 

 

č. 1 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 46/2003 o zrušení okresných úradov justičnej polície Policajného 

zboru a okresných riaditeľstiev Policajného zboru, o zriadení okresných riaditeľstiev 

Policajného zboru a ktorým sa zrušujú niektoré interné predpisy 

 

č. 2 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 43/1994 o zriadení dislokačných komisií v rezorte Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky 

 

č. 5 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o postupe na úseku strelných zbraní a streliva 

 

č. 8 II. časť -Oznámenie riaditeľa legislatívneho a právneho odboru Ministerstva vnútra SR 

o uverejnení dodatku k Zriaďovacej listine úradu civilnej ochrany Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky  

 

č. 12 II. časť -Oznámenie riaditeľa legislatívneho a právneho odboru Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o strate a neplatnosti okrúhlej pečiatky so štátnym znakom  

                    - Oznámenie riaditeľa legislatívneho a právneho odboru Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky 

 1. o uverejnení dodatku k Zriaďovacej listine „Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR 

Bystrá Liptovský Ján“ 

 2. o uverejnení dodatku k Zriaďovacej listine „Kúpeľno-liečebný ústav  MV SR 

Arco Trenčianske Teplice“, 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-026.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2001/N%20MV%20SR-2001-031.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1998/N%20MV%20SR-1998-050.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-037.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-026.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_013.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_077_2011_(151,152).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-046.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-001.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-028.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-035.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_009_2010_(35-37).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_009_2010_(35-37).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_026_2010_(72).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-055.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-087.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-055.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_015_2011_(27,28).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_118_(156-158).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2022/C_2022_019_(21-24).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2022/C_2022_019_(21-24).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-001.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-046.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-002.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1994/N%20MV%20SR-1994-043.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-005.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-008.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-012.pdf


 

  3. o uverejnení dodatku k Zriaďovacej listine „Kúpeľno-liečebný ústav MV SR 

Družba Bardejovské Kúpele“, 

 4. o uverejnení dodatku č.2 k Zriaďovacej listine „Automobilové opravovne 

 MV SR Banská Bystrica 

 5. o uverejnení dodatku č.2 k Zriaďovacej listine „Automobilové opravovne 

 MV SR Košice“. 

 

č. 14 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 14/2003 o zdravotnej starostlivosti a o lekárskej posudkovej činnosti 

v Hasičskom a záchrannom zbore 

 

č. 16 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o organizácii a výkone potápačskej činnosti 

v Policajnom zbore 

 - v znení NMV č. 47/2010,  NMV č. 121/2014 

 

č. 17  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o vykonávaní psychologickej činnosti 

a o poskytovaní  psychologickej starostlivosti v Hasičskom a záchrannom  zbore 

 

č. 24 II. časť- Oznámenie riaditeľa legislatívneho a právneho odboru MV SR o uzavretí Dohody 

o  spolupráci a  vzájomnej pomoci Policajného zboru a  Zboru väzenskej a justičnej 

stráže 

            -Oznámenie riaditeľa legislatívneho a právneho odboru MV SR o strate a neplatnosti 

pečiatky so štátnym znakom  

 

č. 32 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o odbornej príprave a skúškach odbornej 

spôsobilosti príslušníkov obecnej polície 

 

č. 35 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 50/1998 o bližšom vymedzení niektorých ustanovení zákona 

o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru 

väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších 

predpisov 

 

č. 38 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o poskytovaní informácií hromadným 

informačným prostriedkom 

 

č. 39  II. časť -Oznámenie riaditeľa úradu legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o uverejnení „Dohody medzi Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky o zabezpečení 

výcviku špecialistov so skutočnými toxickými chemickými látkami vo výcvikovom 

zariadení ozbrojených síl Slovenskej republiky 

 

č. 40 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 3/2002 o etickom kódexe príslušníka Policajného zboru 

v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 6/2003 

 

č. 41 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rokovacom poriadku porady vedenia 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 -v znení čl. II NMV č. 51/2012 

 

č. 42 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zriadení a zložení poradných orgánov 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-014.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-014.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-016.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_015_2010_(47-49).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_071_(121-125).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-024.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-032.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-035.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1998/N%20MV%20SR-1998-050.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-038.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-039.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-040.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-003.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-006.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-041.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_030_2012_(51-54).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-042.pdf


 

ministra vnútra Slovenskej republiky a ktorým sa dopĺňa nariadenie Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č.18/2003 o zriadení krízových štábov v znení nariadenia Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č.12/2004  

 - v znení čl. III NMV č. 51/2012, NMV č. 132/2012, NMV č. 110/2014 

          - čl. II zrušený čl. 17 NMV č. 29/2008 

 

č.46 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 64/1999 o vydávaní, výmene, odovzdávaní a odoberaní služobných 

preukazov príslušníkov Policajného zboru 

  

č. 54  II. časť - Oznámenie riaditeľa odboru archívov a registratúr sekcie verejnej správy MV SR 

o uzavretí ,,Dohody medzi Ústavom pamäti národa  a MV SR “ 

 

č. 57 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky a objektov Policajného zboru 

 

č. 63 Nariadenie ministra Slovenskej republiky o  sprístupňovaní informácií z informačných 

systémov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky formou krátkych textových SMS správ pre 

rádiové stanice rádiokomunikačnej siete štátnej správy Slovenskej republiky SITNO   

        - v znení NMV č. 102/2016, 

 

č. 76 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní a vykonávaní streleckej 

prípravy príslušníkov Policajného zboru 

 - v znení NMV č.  28/2010,   NMV č. 122/2014, NMV č. 9/2018, 

 

č. 81 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o určení termínu, spôsobu a formy výplaty 

dávok výsluhového zabezpečenia a dávok dôchodkového poistenia 

         - v znení NMV č. 119/2010, NMV č. 37/2011, NMV č. 90/2013, NMV č. 91/2017, 

 

č. 82 II. časť - Oznámenie riaditeľa úradu legislatívy a právnych služieb MV SR o strate 

a neplatnosti pečiatky so štátnym znakom 

                        - Oznámenie riaditeľa úradu legislatívy a  právnych služieb MV SR o uverejnení 

dodatku k Zriaďovacej listine č.p.:VS-236-23/1994 Stredisko štátnej športovej 

reprezentácie Slovenskej republiky 

                        - Oznámenie riaditeľa úradu legislatívy a právnych služieb MV SR o uverejnení 

dodatku č.2 k Zriaďovacej listine Leteckého útvaru MV SR 
 

č. 87 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 55/2003 o policajných pridelencoch a policajných styčných 

dôstojníkoch 

 

č. 90 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení oddelenia špeciálnych kontrol 

krajského dopravného inšpektorátu na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Trnave, 

Banskej Bystrici a Prešove a o zmene a doplnení niektorých interných predpisov 

         - v znení čl. III NMV č.15/2005, NMV č.86/2008, NMV č. 47/2009,   

- čl. II zrušený čl. 36 NMV č. 19/2009,  

 -  čl. III zrušený čl. 32 NMV č. 73/2009 

 

 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-018.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-012.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_030_2012_(51-54).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_076_2012_(132,%20133).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_063_2014_(110-112).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_029.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-046.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1999/N%20MV%20SR-1999-064.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-054.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-057.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-015.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-063.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_051_2016_(101-103).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-076.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_008_2010_(28-34).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_071_(121-125).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2018/C_007_2018_(7-9).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-081.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_046_2010_(119-120).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_020_2011_(36-38).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_41_2013_(89-90).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_056_2017_(90-91).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-082.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-087.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-055.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-090.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-015.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_086.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_047.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_019.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_073.pdf


 

Rok 2005 
 

č. 2 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o hospodárení s finančnými prostriedkami 

určenými na ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi a ich blízkym 

osobám 

         -v znení NMV č. 37/2007 

 

č. 4 II. časť - Oznámenie riaditeľa úradu legislatívy a právnych služieb MV SR o uverejnení 

Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Komplexnou centrálnou 

záchrannou službou o vzájomnej spolupráci 

 - Oznámenie riaditeľa úradu legislatívy a právnych služieb MV SR o uverejnení 

dodatku k Zriaďovacej listine rozpočtovej organizácie Stredná odborná škola 

Policajného zboru Pezinok 
                  
č. 15 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o ustanovení územnej pôsobnosti 

a hlavných úloh  riaditeľstiev hraničnej a cudzineckej polície a ustanovení hlavných úloh 

organizačných celkov úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru 

a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré interné predpisy 

- čl. II zrušený čl. 67  NMV č. 57/2007 

- čl. I zrušený čl. II NMV č. 81/2012     
                   

č. 26 Nariadenie ministra vnútra  Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 37/2003 o jednotnom postupe pri podávaní majetkového priznania 

príslušníkmi Policajného zboru 

 

č. 36 II. časť  Oznámenie riaditeľa úradu legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o uverejnení dodatku č. 1 k Zriaďovacej listine rozpočtovej  

organizácie Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava 

 Oznámenie riaditeľa úradu legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o uverejnení dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Automobilové 

opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Bratislava 

  Oznámenie riaditeľa úradu legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o uverejnení dodatku č. 3 k Zriaďovacej listine Automobilové 

opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Žilina 

Oznámenie riaditeľa úradu legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o uverejnení Zriaďovacej listiny Opravovne Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky 

    

č. 39 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o ustanovení územnej pôsobnosti 

organizačných celkov prezídia Policajného zboru a ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 27/2004 o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

         - čl. II zrušený čl. 67 NMV č. 57/2007 

 

č. 42 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o ochrane pred požiarmi v rezorte 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

  - v znení NMV č. 24/2008, NMV č. 59/2014, II. časti Vestníka MV č.39/2008 Oznámenie 

o oprave chyby vo Vestníku MV č. 24/2008 

  - úplné znenie č. 24/2008 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-002.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-037.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-004.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-015.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-057.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_045_2012_(81).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-026.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-037.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-036.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-039.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-027.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-057.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-042.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_024.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_032_2014_(58-59).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_039.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_024.pdf


 

č. 43 Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach o stravovaní osoby, ktorej 

bola obmedzená osobná sloboda  (oznámenie č. 168/2005 Z. z.) 

č. 44 „V“ - Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie  

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 62/2000 o postupe príslušníkov Policajného 

zboru pri predstieranom prevode veci   

č. 46 Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovuje rozsah činnosti 

vyšetrovateľa čakateľa vo vyšetrovaní (oznámenie č. 169/2005 Z. z.) 

č. 49 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a objektov Policajného zboru v znení nariadenia 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 57/2004 

č. 53  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o postupe pri vykonávaní lekárskeho 

vyšetrenia v prijímacom konaní  

č. 55 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 55/2003 o policajných pridelencoch a policajných 

styčných dôstojníkoch v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 87/2004 

č. 63 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 50/1998 o bližšom vymedzení niektorých ustanovení 

zákona o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, 

Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení 

neskorších predpisov  

č. 67 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č.17/2002 o zmene organizácie Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov 

č. 76 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 86/1997 o pravidlách služobnej zdvorilosti 

v Policajnom zbore 

č. 77 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o postupe pri predchádzaní, zamedzovaní, 

odhaľovaní a dokumentovaní environmentálnej trestnej činnosti, pri zisťovaní ich 

páchateľov, pri jej vyšetrovaní a skrátenom vyšetrovaní 

         II. časť - Oznámenie prezidenta Policajného zboru o uverejnení Zmluvy o umožnení prístupu 

k hromadným údajom centrálnej databázy katastra nehnuteľností elektronickou cestou 

č. 78 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o riešení a likvidácii škôd 

 -v znení NMV č. 58/2010, NMV č.165/2012, v znení NMV č. 83/2013 

        úplné znenie č. 14/2013  

 

č. 79 II. časť– Oznámenie prezidenta Policajného zboru o uverejnení Koordinačnej dohody 

o spolupráci pri zaisťovaní bezpečnostnej ochrany a verejného poriadku na Letisku 

M. R. Štefánika Bratislava   

 

č. 85 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o typovej registrácii počítačových 

programov 

 

č. 92  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č.83/1994 o hraničných splnomocnencoch 
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č. 93  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zrušení Obvodného oddelenia Policajného 

zboru  Bojnice a ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 70/2003 

o  dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných útvarov Policajného zboru v znení 

neskorších predpisov 

 - čl. II zrušený čl. 12 NMV č. 71/2008 

      II. časť - Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o odcudzení a  neplatnosti pečiatky so 

štátnym znakom 

 

č. 95 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zriadení rezortnej pracovnej skupiny 

na hodnotenie pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme 

         - v znení  NMV č. 47/2006, NMV č.7/2007, NMV č. 25/2008, NMV č. 40/2008, NMV č. 

84/2008, NMV č. 25/2012 

 

č. 101 II. časť - Oznámenie riaditeľa odboru ochrany objektov prezídia Policajného zboru o znížení 

stupňa utajenia nariadení ministra vnútra Slovenskej republiky 

 

č. 120 „V“ - Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o  krycích dokladoch 

v operatívno-pátracej činnosti  

 

 

Rok 2006  

 
č. 4  II. časť -Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra SR o strate a neplatnosti pečiatok so štátnym 

                    -Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra  SR o neplatnosti odznaku Kriminálna polícia č.3293 

                     -Oznámenie prezidenta Policajného zboru o uverejnení Zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a spoločnosťou SECO HELI spol. s.r.o. o sprístupnení 

a využívaní databázy systému pre identifikáciu a ochranu majetku KRIMISTOP 

a o zapožičaní technických prostriedkov 

 

č. 7  II. časť -Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra SR o neplatnosti  odznaku  KRIMINÁLNA POLÍCIA č. 3108 

  -Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra SR o strate a neplatnosti služobných preukazov 
    

č. 8 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o  zmene dislokácie Obvodného oddelenia 

Policajného zboru z obce Veľké Kosihy do obce Zemianska Olča a  o zmene a doplnení 

nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 70/2003 o dislokácii, typizácii a  územnej 

pôsobnosti základných útvarov Policajného zboru  v  znení neskorších predpisov 

 -  čl. II zrušený čl. 12 NMV č. 71/2008 

      II. časť – Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej  republiky o strate a neplatnosti pečiatky so štátnym znakom 

č. 10 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zmene názvu odboru kynológie 

Prezídia Policajného zboru a o zmene a doplnení niektorých interných aktov riadenia  

 -čl. III zrušený čl. 67 NMV č. 57/2007 

č. 11 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačnej zmene kancelárie 
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ministra vnútra Slovenskej republiky a o zmene a doplnení nariadenia Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 27/2004 o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov 

        - v znení čl. II NMV č. 41/2006, čl. II zrušený čl. 67 NMV č. 57/2007 

č. 14 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č.15/2002, ktorým sa upravujú podrobnosti o hodnostiach 

príslušníkov Hasičského a záchranného zboru 

č. 16 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačných zmenách na 

Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a o zmene nariadenia Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 27/2004 o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov 

         - čl. II zrušený čl. 67 NMV č. 57/2007 
 

          II. časť- Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálna polícia 

č.0850 

č. 21  II. časť- Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti služobných  preukazov 

č. 23 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o disciplinárnej právomoci v Hasičskom 

a záchrannom zbore 

 -v znení NMV č. 70/2009 

č. 24 Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach o výberovom konaní, 

prijímacom konaní a o rekondičnom pobyte v Hasičskom a záchrannom zbore (oznámenie 

č.243/2006 Z. z. ) 

 -v znení výnosu MV č. 21/2008 (oznámenie č. 95/2008 Z. z.) 

 

č. 27 II. časť- Oznámenie prezidenta Policajného zboru o uverejnení Zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky v zastúpení prezídiom Policajného zboru a spoločnosťou 

Slovenské elektrárne, a.s. Bratislava o zabezpečení fyzickej ochrany prepravy 

rádioaktívneho materiálu 

                   -  Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti pečiatky so štátnym 

znakom 

     - Oznámenie prezidenta Policajného zboru o uverejnení Dodatku č. 2 k Dohode 

 o vzájomnej spolupráci medzi Národnou bankou Slovenska a Ministerstvom 

 vnútra Slovenskej republiky, Prezídiom Policajného zboru v znení Dodatku č.1 

 k Dohode o vzájomnej spolupráci  medzi Národnou bankou Slovenska 

a Ministerstvom  vnútra   Slovenskej  republiky, Prezídiom Policajného zboru 

                     -  Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov  

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti služobných preukazov 

                     - Oznámenie prezidenta Policajného zboru o podpísaní Vykonávacej dohody 

a vykonávacích protokolov medzi Prezídiom Policajného zboru a Vojenským 

spravodajstvom Ministerstva obrany Slovenskej republiky 
                    

 - Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o uzatvorení Dohody o podmienkach použitia prostriedkov sociálneho 

fondu  rozpočtovej organizácie Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky 
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č. 28 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení okresných riaditeľstiev 

Policajného zboru v Bratislave - okolie, v Starej Ľubovni a vo Svidníku a o zmene 

a doplnení niektorých interných aktov riadenia 
    - v znení čl. VII  NMV č. 35/2006,  čl. III zrušený čl. 12 NMV č. 71/2008 

 

č. 31 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 50/1998 o bližšom vymedzení niektorých ustanovení zákona 

o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru 

väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších 

predpisov 

        

          II. časť- Oznámenie prezidenta Policajného zboru o uverejnení Koordinačnej dohody medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v zastúpení prezídiom Policajného zboru 

a  Letiskovou spoločnosťou Žilina a. s. pri zaisťovaní bezpečnostnej ochrany 

a verejného poriadku na letisku Žilina – Dolný Hričov 

 

č. 33 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o špeciálnej výsluchovej miestnosti 

využívanej pri vyšetrovaní 

 

         II. časť -  Oznámenie riaditeľa úradu informatiky a  telekomunikácii Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o uverejnení Vykonávacieho protokolu k Dohode medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, pôšt 

a telekomunikácii SR o vzájomnej spolupráci z 28.júna 1996  

     

-Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o oznámení CEPOLu o nábore na voľné 

miesto riaditeľa(úradný vestník Európskej únie, 2006/C 128 A/01) 

č. 35 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení oddelení dokladov na odboroch 

poriadkovej polície okresných riaditeľstiev Policajného zboru a  o  zmene a doplnení 

niektorých interných aktov riadenia 

 - čl. V zrušený čl. 12 NMV č. 71/2008, čl. VI zrušený NMV č. 19/2009, čl. IV zrušený čl. 

32 NMV č. 73/2009 

 

č. 38 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o niektorých opatreniach pri ochrane 

zdravia pred záťažou teplom pri práci 

 

č. 40 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o postupe pri evidovaní a manipulácii 

s internými aktmi riadenia a úradnými pečiatkami 

           -v znení  NMV SR č.68/2007,  NMV č. 165/2010, čl. II NMV č. 9/2013,  NMV č. 127/2013, 

NMV č. 138 /2017   
   

č. 41 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej  republiky o organizačnej  zmene na kancelárii 

ministra vnútra Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých interných aktov 

riadenia 

    -čl. III zrušený čl. 67 NMV č. 57/2007 

 

č. 42 II. časť – Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov MV SR 

o strate a neplatnosti služobných preukazov 

 

č. 43 II. časť – Oznámenie kancelárie prezidenta Policajného zboru o uverejnení Zmluvy medzi 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-028.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-035.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_071.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-031.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1998/N%20MV%20SR-1998-050.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-033.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-035.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_071.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_019.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_073.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-038.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-040.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-068.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_068_2010_(165-169).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_005_2013_(9).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_64_2013_(127).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_64_2013_(127).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_081_2017_(138).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-041.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-057.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-042.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-043.pdf


 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Protimonopolným úradom Slovenskej republiky 

o vzájomnej spolupráci 

        - Oznámenie kancelárie prezidenta Policajného zboru o uverejnení Dohody a Dodatku č. 1 

medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Štatistickým úradom Slovenskej 

republiky o spolupráci pri zabezpečovaní výskumov verejnej mienky k problematike 

dôveryhodnosti Policajného zboru 

-Oznámenie kancelárie prezidenta Policajného zboru o uverejnení Zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky v zastúpení prezídiom Policajného zboru 

Spoločnosťou DMS s.r.o. Dukovany, JE Dukovany, Česká republika o zabezpečení fyzickej 

ochrany rádioaktívneho materiálu prepravovaného osobitným vlakom 

        - Oznámenie kancelárie prezidenta Policajného zboru o uverejnení Vykonávacej dohody 

k Zmluve medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany 

Slovenskej republiky. Vykonávacia dohoda je uzatvorená medzi riaditeľstvom Vojenskej 

polície a prezídiom Policajného zboru a následne je uverejnených sedem vykonávacích 

protokolov k tejto Vykonávacej dohode o spolupráci v rôznych oblastiach 

č. 44  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zmene názvu a dislokácie Obvodného 

oddelenia Policajného zboru Rovinka do obce Dunajská Lužná a o zmene a doplnení 

nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 70/2003 o dislokácii, typizácii a územnej 

pôsobnosti základných útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

  - čl. II zrušený čl. 12 NMV č. 71/2008  

č. 47 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 95/2005 o zriadení rezortnej pracovnej skupiny 

na hodnotenie pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme 

č. 49 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 50/1998 o bližšom vymedzení niektorých ustanovení zákona 

o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru 

väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších 

predpisov 

   -v čl. I prvý bod zrušený čl. 42 NMV č. 153/2011 

č. 52  II. časť – Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov MV SR 

o strate a neplatnosti služobných preukazov 

                      -  Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov MV SR 

o strate a neplatnosti odznaku Kriminálna polícia č. 3229 

 

č. 54  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení, zmene územnej pôsobnosti, 

názvu a dislokácie základných útvarov Policajného zboru a o zmene a doplnení nariadenia 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 70/2003 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti 

základných útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov  

            - čl. II zrušený čl. 12 NMV č. 71/2008  

č. 59 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o heslách a o zmene nariadenia 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 54/1993 o zásadách a podmienkach prevádzky na 

linkových sieťach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 -v znení čl. II NMV č. 82/2007, čl. III NMV č. 18/2010, čl. II NMV č. 70/2010,  čl. II NMV 

č. 48/2012, čl. II zrušený NMV č. 81/2013 
         

č. 60  II. Časť – Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov MV SR 

o strate a neplatnosti služobných preukazov 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-044.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-070.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_071.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-047.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-095.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-049.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1998/N%20MV%20SR-1998-050.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_078_2011_(153).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-052.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-054.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-070.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_071.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-059.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-082.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_007_2010_(18-27).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_025_2010_(69-71).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_027_2012_(48).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_027_2012_(48).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_36_%202013_(81-82).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-060.pdf


 

- Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov MV SR o strate 

a neplatnosti úradnej pečiatky so štátnym znakom 

 

č. 62 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o informačnom toku na úseku boja proti 

drogám  

- v znení NMV č. 60/2013 

 

 

Rok 2007 
 

č. 3 II. časť- Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti služobných preukazov 

 

č. 7 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 95/2005 o zriadení rezortnej pracovnej skupiny na hodnotenie 

pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení nariadenia Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 47/2006 

        

        II. časť –Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra  Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku KRIMINÁLNA  POLÍCIA č. 

1472 

 

č. 10 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení Diaľničného oddelenia 

Policajného zboru Bytča a o doplnení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky 

č. 70/2003 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných útvarov Policajného 

zboru v znení neskorších predpisov 

    - čl. II zrušený čl. 12 NMV č. 71/2008 

 

č. 16  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 71/2003 o vydaní vzorového organizačného 

poriadku krajského riaditeľstva Policajného zboru v znení neskorších predpisov a ktorým sa 

menia a dopĺňajú niektoré interné akty riadenia 

           - čl. III zrušený čl. 12 NMV č. 71/2008, čl. I zrušený čl. 36 NMV č. 19/2009, čl. II zrušený 

čl. 32 NMV č. 73/2009, čl. IV zrušený NMV č. 99/2018 

 

č. 20 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačných zmenách  v sekcii 

ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o zmene a doplnení nariadenia 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/2004 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
         - čl. II zrušený čl. 67  NMV č. 57/2007 

 

č. 21 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení a používaní symbolov Hasičského 

a záchranného zboru   

 

č. 25 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o blokovaní osôb, dopravných prostriedkov 

a vecí na hraničných priechodoch 

         -v znení čl. II NMV č. 49/2011, čl. II NMV č. 153/2013,  VIII N MV č. 24/2022 

 

č. 28 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačných zmenách v Prezídiu 

Policajného zboru a o zmene a doplnení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-062.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_26_2013(60-63).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-003.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-007.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-095.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-047.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-010.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-070.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_071.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-016.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-071.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_071.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_019.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_073.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-020.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-027.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-057.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-021.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-025.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_025_2011_(49-51).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_81_2013_(153-154).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2022/C_2022_019_(21-24).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-028.pdf


 

republiky č. 27/2004 o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

v znení neskorších predpisov 

          - čl. II zrušený čl. 67   NMV č. 57/2007  

           

           II. časť  - Oznámenie riaditeľky kancelárie prezidenta Policajného zboru  o podpísaní dohody 

medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom financií 

Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci 

 

 -Oznámenie riaditeľky kancelárie prezidenta Policajného zboru o podpísaní  

Vykonávacieho protokolu o využívaní ciel policajného zaistenia poverenými 

colnými orgánmi  uzavretého medzi Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky 

a Prezídiom Policajného zboru 

 

 -Oznámenie riaditeľky kancelárie prezidenta Policajného zboru o podpísaní 

Vykonávacieho protokolu o zabezpečení stáleho výkonu štátnej služby colníka 

colného kriminálneho úradu na pracovisku Národnej ústredne Europol úradu 

medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru uzavretého 

medzi Colným riaditeľstvom Slovenskej republiky a Prezídiom Policajného 

zboru 

 

  -Oznámenie riaditeľa odboru všeobecnej kriminality úradu justičnej a kriminálnej 

polície Prezídia Policajného zboru o uzatvorení Zmluvy o spolupráci medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a spoločnosťou IRIS SH, s.r.o. 

a Zmluvy o spolupráci medzi IRIS IDENT s. r. o.  a Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky 

  

 -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov  

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti preukazu dobrovoľného 

strážcu poriadku  č.  BA 000020 

  
 -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti služobných 

preukazov 

               

                          -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti služobných 

preukazov 

 

č. 32 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o organizačných zmenách v Krajskom 

riaditeľstve Policajného zboru v Košiciach, v Krajskom riaditeľstve Policajného zboru 

v Prešove a v okresných riaditeľstvách Policajného zboru v ich pôsobnosti a o zmene 

a doplnení niektorých interných aktov riadenia 

           - čl. II zrušený čl. 36 NMV č. 19/2009, čl. III zrušený čl. 32 NMV č. 73/2009, čl. IV zrušený 

NMV č. 99/2018 

 

    II. časť – Oznámenie riaditeľky kancelárie prezidenta Policajného zboru o podpísaní Dodatku č. 

1 k Dohode medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom financií 

Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci 

 

č. 36  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2003 o fyzickej ochrane objektov 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-027.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-057.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-032.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_019.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_073.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-036.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-015.pdf


 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a objektov Policajného zboru v znení neskorších 

predpisov 

 

č. 37  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 2/2005 o hospodárení s finančnými prostriedkami 

určenými na ochranu a pomoc ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi a ich blízkym 

osobám 

 

č. 43 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zmenách v organizácii krajských 

riaditeľstiev Policajného zboru, okresných riaditeľstiev Policajného zboru v ich pôsobnosti 

a o zmene a doplnení niektorých interných aktov riadenia 

         - čl. IV zrušený čl. 12 NMV č. 71/2008, čl. II zrušený čl. 36 NMV č. 19/2009, čl. III zrušený 

čl. 32 NMV č. 73/2009   

 

č. 46  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 24/1998 o úprave času služby príslušníkov Policajného zboru 

v znení neskorších predpisov 

 

č. 47  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o prevádzke informačného systému 

evidencia vozidiel  

 

č. 48 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o medzinárodnej policajnej spolupráci  

vykonávanej prostredníctvom Národnej ústredne SIRENE 

    -v znení NMV č. 36/2008, NMV č. 61/2013, čl. XVI N MV č. 24/2022 

č. 49 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o prevádzke národnej časti 

Schengenského informačného systému  

   -v znení NMV  č. 38/2008, NMV č. 64/2013 

 

č. 54  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení služobnej telesnej prípravy 

a športových súťaží 

 - v znení čl. I NMV č. 34/2009 

č. 56 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačných zmenách na 

Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 

            - v znení čl. III NMV č.65/2007, čl. III NMV č.73/2007, čl. III  NMV č.1/2008 

          II. časť –Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku  KRIMINÁLNA 

POLÍCIA  č. 3064 

 

č. 59  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zmenách v organizácii krajských 

riaditeľstiev Policajného zboru, okresných riaditeľstiev Policajného zboru v ich pôsobnosti 

a o zmene a doplnení niektorých interných aktov riadenia   

            - čl. IV zrušený čl. 12 NMV č. 71/2008, čl. II zrušený čl. 36 NMV č. 19/2009, čl. III zrušený 

čl. 32 NMV č. 73/2009 

č. 61 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o informačnom systéme centrálna lustračná 

konzola  

- v znení čl. IV N MV č. 128/2021 

 

         II. časť  –Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podpísaní Zmluvy o vzájomnej 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-037.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-002.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-043.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_071.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_019.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_073.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-046.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1998/N%20MV%20SR-1998-024.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-047.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-048.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_036.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_26_2013(60-63).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2022/C_2022_019_(21-24).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-049.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_038.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_27_2013_(64,65).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-054.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_034.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-056.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-065.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-073.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_001.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-059.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_071.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_019.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_073.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-061.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_94_(128).pdf


 

spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom 

obrany Slovenskej republiky 

-v znení dodatku č.1 (oznámenie č. 3/2010), dodatku č. 2 (oznámenie č. 99/2017) 

 

 -Oznámenie riaditeľa úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia 

Policajného zboru o uzavretí Vykonávacieho protokolu o zastupovaní záujmov 

Colného riaditeľstva Slovenskej republiky v medzinárodnej inštitúcii SECI 

Center v Bukurešti 

 

č. 62 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačných zmenách na 

Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých interných aktov 

riadenia        

            - čl. III zrušený čl. 3 NMV č. 117/2010 

  - čl. II zrušený čl. 49 NMV č. 39/2015   

          

           II. časť – Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie informatiky a telekomunikácií Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o podpísaní Vykonávacieho protokolu k Dohode 

medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Colným riaditeľstvom 

Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci  

  

        - Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti služobných 

preukazov 

č. 63 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zmenách v organizácii krajských 

riaditeľstiev Policajného zboru, okresných riaditeľstiev Policajného zboru v ich pôsobnosti 

a o zmene a doplnení niektorých interných aktov riadenia 

 - čl. IV zrušený čl. 12 NMV č. 71/2008, čl. II zrušený čl. 36 NMV č. 19/2009, čl. III zrušený 

čl. 32 NMV č. 73/2009 

 

č. 65 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačných zmenách na 

Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých interných aktov 

riadenia   

            - čl. IV zrušený čl. 3  NMV č. 117/2010      

- čl. II zrušený čl. 49 NMV č. 39/2015   

 

           II. časť  -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti pečiatky so 

štátnym znakom 

 

č. 66  II. časť -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti pečiatky so 

štátnym znakom s textom ,,Okresné riaditeľstvo PZ v Komárne“ 

 

 -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti pečiatky so 

štátnym znakom s textom ,,Okresné riaditeľstvo PZ v Košiciach I“ 

 

č. 68 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 40/2006 o postupe pri evidovaní a manipulácii 

s internými aktmi riadenia a úradnými pečiatkami 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-062.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_045_2010_(117-118).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-063.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_071.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_019.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_073.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-065.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_045_2010_(117-118).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_045_2010_(117-118).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-066.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-068.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-040.pdf


 

  
č. 73 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačných zmenách v sekcii 

ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých 

interných aktov riadenia 

- čl. II zrušený čl. 49 NMV č. 39/2015   

  

           II. časť -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti úradnej pečiatky 

so štátnym znakom s textom ,,Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove“ 

 
č. 74 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydávaní, výmene a odovzdávaní 

preukazov 

 - v znení  NMV č. 89/2010,  NMV č. 36/2011,  NMV č. 149/2013  

 

č. 78  II. časť – Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti úradnej pečiatky 

so štátnym znakom s textom ,,Okresné riaditeľstvo PZ v Bratislave I“ 

 
č. 82 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o prevádzke vízového informačného 

systému a o zmene nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 59/2006 o heslách 

a o zmene nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 54/1993 o zásadách 

a podmienkach prevádzky na linkových sieťach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

a o zmene a doplnení nariadenia ministra vnútra č. 20/2008 o národnom informačnom 

systéme sfalšovaných a autentických dokladov v znení neskorších predpisov 

           -v znení čl. I NMV č. 35/2013 

 

 

Rok 2008 
 

č. 1 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačných zmenách na 

Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých interných aktov 

riadenia 

- čl. V zrušený NMV č. 17/2008,  

- čl. IV zrušený čl. 36 NMV č. 19/2009 

- čl. II zrušený čl. 49 NMV č. 39/2015   

II. časť – Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti služobných 

preukazov 

 

č. 3 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o dislokácii a územnej pôsobnosti sekcie 

kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o splnomocneniach 

príslušníkov Policajného zboru a štátnych zamestnancov sekcie kontroly a inšpekčnej služby 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 17/2002 o zmene organizácie Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov  

 - v znení NMV č. 43/2009, čl. I zrušený čl. 6 NMV č. 150/2011 

 

č. 5  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o určení výšky zahraničného príspevku 

príslušníkom Policajného zboru 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-073.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-074.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_032_2010_(88-91).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_020_2011_(36-38).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_79_2013_(147-151).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-078.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-082.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-059.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_020.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_0015_2013_(35).pdf.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_001.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_019.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_003.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_043.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_076_2011_(150).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_005.pdf


 

č. 6 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky  o prevádzke štatisticko-evidenčného 

systému dopravných nehôd 

č. 9 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačných zmenách na 

Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a o zmene a doplnení nariadenia Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 57/2007 o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

- čl. II zrušený čl. 49 NMV č. 39/2015  

 

č. 10  II. časť -Oznámenie riaditeľa odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru 

o uzatvorení Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Združením 

kynológov záchranárov Slovenskej republiky o spolupráci pri vykonávaní záchranárskych 

prác, organizovaní školení, výmene teoretických a praktických skúseností  

 -Oznámenie riaditeľa Horskej záchrannej služby riaditeľstvo Horný Smokovec 

Vysoké Tatry o schválení Štatútu Horskej záchrannej služby  

 

č. 12 Nariadenie ministra vnútra  Slovenskej  republiky o sprístupňovaní odpisu registra trestov 

elektronickou formou z Registra trestov Generálnej prokuratúry Slovenskej republiky  

č. 13 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o stavebnom úrade 

č. 15 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o posudzovaní psychickej spôsobilosti 

a spôsobe jej posudzovania  v Horskej záchrannej službe 

č. 17  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o vybraných platových náležitostiach 

príslušníkov Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni 

a nariaďovaní služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru  

    -v znení NMV č. 46/2008, NMV č. 56/2008, NMV č. 59/2008, NMV č.78/2008, NMV 

č. 8/2009, NMV č. 14/2009, NMV č.28/2009, NMV č. 35/2009, NMV  č. 40/2009, NMV 

č. 46/2009, NMV č. 57/2009, NMV č. 63/2009, NMV č. 69/2009, NMV č. 76/2009,  

čl. I NMV  č. 35/2010, NMV č. 53/2010, NMV č. 169/2010,  NMV č. 52/2011, čl. III NMV 

č. 96/2011, NMV č. 99/2011, NMV č. 135/2011, NMV   č. 145/2011, NMV č. 66/2012,  

NMV č. 23/2015, NMV č. 51/2015, NMV č. 8/2016, NMV č. 69/2016, NMV č. 7/2017, 

NMV č. 64/2017, NMV č. 6/2019, NMV č. 100/2019, NMV č. 145/2019, NMV 

č. 186/2019, N MV č. 87/2021, čl. II. N MV č. 154/2021  

 

č. 18 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o niektorých konaniach, ktoré zakladajú 

dôvod prepustenia príslušníka Policajného zboru zo služobného pomeru  

          - v znení čl. II NMV č. 96/2011, NMV 105/2019 

č. 20 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o národnom informačnom systéme 

sfalšovaných a autentických dokladov 

         - v znení čl. VI NMV č. 166/2010, čl. V NMV č. 67/2011, čl. II NMV č. 35/2013, čl. I N MV 

č. 24/2022 

 

č. 21 Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva 

vnútra   Slovenskej   republiky  z  24. apríla 2006 č. p.: PHZ-255/KP-2006 o podrobnostiach 

o výberovom konaní, prijímacom konaní a o rekondičnom pobyte v Hasičskom a záchrannom 

zbore (oznámenie č. 95/2008 Z. z.)  

 

č. 22  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 24/1998 o úprave času služby príslušníkov 

Policajného zboru v znení neskorších predpisov  

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_006.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_009.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-057.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_021_2015_(39).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_010.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_012.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_013.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_015.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_046.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_056.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_059.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_078.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_008.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_008.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_014.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_028.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_035.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_040.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_046.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_046.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_057.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_063.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_069.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_076.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_009_2010_(35-37).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_016_2010_(50-53).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_068_2010_(165-169).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_026_2011_(52-55).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_045_2011_(95,96).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_045_2011_(95,96).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_048_2011_(99,100).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_067_2011_(135).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_067_2011_(135).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_037_2012_(66-68).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_012_2015_(21-24).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_027_2015_(51).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_005_2016_(8-10).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_035_2016_(67-70).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_004%20_2017_(7-8).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_037_2017_(64).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_006_(6).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_080_(100).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_119_(145).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_152_(186).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_152_(186).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_59_(87).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_111_(154).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_018.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_045_2011_(95,96).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_084_(105).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_020.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_068_2010_(165-169).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_033_2011_(67-69).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_0015_2013_(35).pdf.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_021.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_022.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1998/N%20MV%20SR-1998-024.pdf


 

č. 24 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 42/2005 o ochrane pred požiarmi v rezorte 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

           II. časť -Úplné znenie nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 42/2005 

o ochrane pred požiarmi v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 

č. 25  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 95/2005 o zriadení rezortnej pracovnej skupiny na 

hodnotenie pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov 

 
č. 26  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o hodnostiach príslušníkov Horskej záchrannej 

služby 

 

            II. časť -Oznámenie riaditeľa odboru správy informačných systémov polície Prezídia 

Policajného zboru o podpísaní Dohody o vzájomnej spolupráci medzi T-Mobile 

Slovensko, a. s. a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

 

                         -Oznámenie riaditeľa odboru správy informačných systémov polície Prezídia 

Policajného zboru o podpísaní Dodatku č.1 k Dohode o vzájomnej spolupráci 

medzi T-Mobile Slovensko, a. s. a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky. 

 -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku KRIMINÁLNA 

POLÍCIA  č. 3082 

 

č. 27 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o postupe nadriadených pri rozhodovaní 

a určovaní dávok úrazového zabezpečenia a náhrad pozostalých v súvislosti so služobným 

úrazom a chorobou z povolania  

             - v znení čl. I NMV č. 94/2010, NMV č. 168/2010 

   

            II. časť -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti služobných 

preukazov 

 

č. 30  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačných zmenách na 

Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a o zmene a doplnení nariadenia Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 57/2007 o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov 

- čl. II zrušený čl. 49 NMV č. 39/2015   

 

č. 31 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o pravidlách služobnej zdvorilosti príslušníkov 

Horskej záchrannej služby 

 

č. 35 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačných zmenách na 

Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých interných aktov 

riadenia 

  -v znení čl. III  NMV č. 51/2008,  

- čl. III zrušený čl. 3  NMV č. 117/2010 

- čl. II zrušený čl. 49 NMV č. 39/2015   

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_024.pdf
http://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-042.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-042.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_025.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-095.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_026.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_027.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_033_2010_(92-95).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_033_2010_(92-95).pdf
http://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_030.pdf
http://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-057.pdf
http://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_045_2010_(117-118).pdf
http://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_031.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_035.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_051.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_045_2010_(117-118).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_045_2010_(117-118).pdf


 

č. 36 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 48/2007 o edzinárodnej policajnej spolupráci vykonávanej 

prostredníctvom Národnej ústredne SIRENE úradu Medzinárodnej policajnej spolupráce 

č. 38  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 49/2007 o prevádzke národnej časti Schengenského informačného 

systému 

č. 39 

II. časť –Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o oprave chyby vo Vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 24/2008 v II. časti úplné znenie nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 42/2005 o ochrane pred požiarmi v rezorte Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky 

-Oznámenie riaditeľa obvodného oddelenia Policajného zboru Rohožník o strate 

preukazu Dobrovoľného strážcu poriadku č. BA 000009 

 

č. 40 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 95/2005  o zriadení rezortnej pracovnej skupiny na hodnotenie 

pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov 

 

č. 43 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení Obvodného oddelenia Policajného 

zboru Košice  Ťahanovce a o zmene a doplnení nariadenia ministra vnútra Slovenskej 

republiky č. 70/2003 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných útvarov 

Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 - čl. II zrušený čl. 12 NMV č. 71/2008 

 

č. 46 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov 

Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní 

služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru  

 

         II. časť   -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o prijatí Memoranda o spolupráci medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Fakultou práva Bratislavskej vysokej 

školy práva  

         

                     - Oznámenie riaditeľa odboru kynológie a hipológie Prezídia Policajného zboru 

o uverejnení Dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

a Spojenou školou – Organizačná zložka Združená stredná škola 

poľnohospodárska  

 

č. 51 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačných zmenách na 

Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých interných aktov 

riadenia 

- čl. II zrušený čl. 49 NMV č. 39/2015 

  

          II. časť –Oznámenie riaditeľky kancelárie prezidenta Policajného zboru o uzatvorení 

Vykonávacieho protokolu medzi Prezídiom Policajného zboru a Národným 

bezpečnostným úradom o vzájomnej spolupráci na úseku poskytovania informácií 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_036.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-048.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_038.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-049.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_039.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_024.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-042.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_040.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-095.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_043.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-070.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_071.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_046.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_051.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_021_2015_(39).pdf


 

č. 53 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o vykonávaní odbornej činnosti a znaleckej 

činnosti vo vednom odbore kriminalistika v Policajnom zbore 

č. 54 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vytváraní udržiavaných zásob 

a hospodárení s nimi 

- v znení NMV č. 138/2015, NMV č. 98/2017 

 

č. 55 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zrušení, zriadení a zmene územnej 

pôsobnosti určených základných útvarov Policajného zboru  a o zmene a doplnení nariadenia 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 70/2003 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti 

základných útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 - čl. II  zrušený čl. 12 NMV č. 71/2008 

 

č. 56 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov 

Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní 

služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení nariadenia ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 46/2008 

 

č. 57  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačných zmenách v úrade 

hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o zmene 

nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 57/2007 o organizačnom poriadku 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  v znení  neskorších  predpisov 

- čl. II zrušený čl. 49 NMV č. 39/2015   

 

           II. časť -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti služobných 

preukazov 

č. 58 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 24/1998 o úprave času služby príslušníkov Policajného zboru v znení 

neskorších predpisov 

       II. časť  -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o vydaní rozhodnutia ministra vnútra Slovenskej 

republiky o zmene stupňa utajenia interného aktu riadenia vydaného ministrom 

vnútra Slovenskej republiky 

       -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti úradnej pečiatky so 

štátnym znakom s textom „Oddelenie hraničnej polície PZ Vrbovce“     

 

č. 59 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov 

Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní 

služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších predpisov  

č. 61 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o prevádzke informačného systému evidencia 

obecných polícií  

 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_053.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_054.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_074_2015_(138).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_060_2017_(98).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_055.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-070.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_071.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_056.pdf
http://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_046.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_057.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-057.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_045_2010_(117-118).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_058.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1998/N%20MV%20SR-1998-024.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_059.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_061.pdf


 

 č. 67 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o systéme riadenia a kontroly fondov 

všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov na obdobie rokov 2007 – 

2013 

    -v znení NMV č. 152/2010 

 

Čiastka 68 

 

     II. časť - Oznámenie riaditeľa Krajského riaditeľstva Policajného zboru o neplatnosti odznaku 

KRIMINÁLNA POLÍCIA č. 1788 

 -Oznámenie riaditeľa úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o uzatvorení koordinačných dohôd  

  

 -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku KRIMINÁLNA POLÍCIA  č. 1996 

 

 -Oznámenie riaditeľky kancelárie prezidenta Policajného zboru o podpísaní 

Vykonávacej dohody o vzájomnej spolupráci medzi Vojenskou Políciou a Prezídiom 

Policajného zboru 

 

 -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti služobných preukazov 

č. 72 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 52/1998 o zavedení a používaní odznaku služby kriminálnej 

polície a odznaku služby finančnej polície  

 

č. 73 Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o policajných stredných odborných školách 

(oznámenie č. 414/2008 Z. z.) 

- v znení OMV č. 52/2017 

 

      II. časť –Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku KRIMINÁLNA POLÍCIA č. 2173 

-Oznámenie riaditeľky odboru zahraničnej pomoci Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní nariadenia vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 2/2008 o podrobnostiach systému riadenia a kontroly Fondu 

pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 2007 – 2012 

                    -Oznámenie riaditeľky odboru zahraničnej pomoci Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní nariadenia vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 3/2008 o podrobnostiach systému riadenia a kontroly 

Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 

2007 – 2013 

č. 76 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení Obvodného oddelenia Policajného 

zboru Ždiar a o zmene a doplnení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 71/2008 

o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných útvarov Policajného zboru 

 -čl. II zrušený čl. 12 NMV č. 56/2011 

       II. časť –Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti služobných preukazov 

č. 78 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_067.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_061_2010_(152,153).pdf
http://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_009_2010_(35-37).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_072.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1998/N%20MV%20SR-1998-052.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_073.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_002.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_003.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_076.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_071.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_027_2011_(56,57).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_078.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_017.pdf


 

Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní 

služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

č. 79 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačných zmenách na 

Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých interných aktov 

riadenia  

 - čl. III zrušený čl. 3  NMV č. 117/2010 

- čl. II zrušený čl. 49 NMV č. 39/2015   

 

č. 81 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o pravidlách služobnej zdvorilosti 

v Hasičskom a záchrannom zbore 

 

č. 82 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní vzorov medzirezortných zmlúv 

o spolupráci a vykonávacích dohôd k nim uzatvorených 

 

č. 84 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 95/2005 o zriadení rezortnej pracovnej skupiny na hodnotenie 

pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

         II. časť –Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení vykonávacej dohody medzi 

Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky v oblasti boja proti terorizmu, spracovania typových projektov 

a typových plánov na eliminovanie teroristických útokov a riešenia 

vysokoprofilových incidentov, výcviku a prípravy na zvláštne misie a plánovania 

a vykonávania spoločných akcií v boji proti terorizmu 

   

č. 86  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 90/2004 o zriadení oddelenia špeciálnych kontrol krajského 

dopravného inšpektorátu na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Trnave, Banskej 

Bystrici a Prešove a o zmene a doplnení niektorých interných predpisov v znení čl. III 

nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2005 

II. časť -Oznámenie  generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku KRIMINÁLNA 

POLÍCIA  č. 1593 

-Oznámenie riaditeľky odboru zahraničnej pomoci Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní nariadenia vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 5/2008 o podrobnostiach systému riadenia a kontroly 

Európskeho fondu pre utečencov na obdobie rokov 2008-2013 

                -Oznámenie riaditeľa odboru dokladov a evidencií Prezídia Policajného zboru 

o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej 

republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na úseku vydávania 

cestovných dokladov 

 -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate služobných preukazov 

 

č. 91 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 64/1999 o vydávaní, výmene, odovzdávaní 

a odoberaní služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru v znení nariadenia 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 46/2004 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_079.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_045_2010_(117-118).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_045_2010_(117-118).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_081.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_082.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_084.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-095.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_086.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-090.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-015.pdf
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_091.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1999/N%20MV%20SR-1999-064.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-046.pdf


 

 

č. 93 Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach o vymieňaní informácií 

a osobných údajov s orgánmi členských štátov Európskej únie oprávnenými na 

predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti, zisťovanie páchateľov trestných činov 

a vyšetrovanie trestných činov (oznámenie č. 619/2008 Z. z.) 

 

č. 94 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačných zmenách na 

Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a o zmene a doplnení nariadenia Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 57/2007 o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

- čl. II zrušený čl. 49 NMV č. 39/2015   

 

II. časť –Oznámenie riaditeľa úradu zvláštnych policajných činností Prezídia Policajného 

zboru o podpísaní Dohody o poskytovaní údajov spoločnosťou Telefónica 02 

Slovakia, s.r.o. 

 

č. 95 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o šifrovej ochrane informácií, 

bezpečnosti technických prostriedkov a elektronickom podpise a o zmene a doplnení 

nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 71/2003 o vydaní vzorového 

organizačného poriadku krajského riaditeľstva Policajného zboru v znení neskorších 

predpisov 

čl. II zrušený N MV SR č. 19/2009 

 

 

ROK 2009 
 

č. 1  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o príprave zmlúv 

- v znení NMV č. 4/2011, NMV č. 182/2011, NMV č. 116/2012, NMV č. 163/2012 

 - úplné znenie č. 15/2013 

 

č. 2 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o investičnej výstavbe 

   

        II. časť –Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku KRIMINÁLNA POLÍCIA 

č. 0647 

č. 3  II. časť -Oznámenie viceprezidenta Policajného zboru o uzatvorení dohody o vzájomnej 

spolupráci pri bezpečnostných opatreniach, policajných akciách, pátracích akciách, 

záchranárskych akciách, vysokoprofilových incidentoch a ďalšej služobnej činnosti 

Policajného zboru uzatvorenej medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

a Komplexnou centrálnou záchrannou službou Gabčíkovo  

 -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku KRIMINÁLNA 

POLÍCIA č. 1008 

 -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti služobných 

preukazov 

 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_093.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_094.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-057.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_045_2010_(117-118).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_095.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-071.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_019.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_001.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_004_2011_(4,5).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_094_2011_(182,183).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_066_2012_(116).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_091_2012_(163-165).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_008_2013_(14-16).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_002.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_003.pdf


 

č. 5  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 24/1998 o úprave času služby príslušníkov Policajného zboru v znení 

neskorších predpisov 

 

č. 6 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o vedení dokumentácie prevádzky pultov 

centralizovanej ochrany Policajného zboru   

           II. časť –Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy o uverejnení opatrenia 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. SVS-204-2008/00111 o správnych 

informáciách a službách štátnych archívov zriadených Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky  

 

č. 8  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým  sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov 

Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní 

služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 
č. 9 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o postupe pri využívaní sadzobníka pokút 

v pôsobnosti Policajného zboru 

  - v znení NMV č. 50/2009, NMV č. 159/2010, NMV č. 1/2011, NMV č. 160/2011,  

čl. III NMV č. 48/2012, NMV č. 92/2012, NMV č. 72/2014, NMV č. 172/2015, NMV 

č. 82/2018, N MV č. 41/2020, N MV č. 145/2020, N MV č. 83/2021, N MV č. 158/2021, 

         II. časť -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o oprave chyby vo Vestníku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v čiastke 4, 5 a 7 

 

č. 10 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačných zmenách na 

Ministerstve vnútra Slovenskej republiky a o zmene a doplnení nariadenia Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 57/2007 o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov   

- čl. II zrušený čl. 49 NMV č. 39/2015   

                     II. časť  -Oznámenie riaditeľky odboru zahraničnej pomoci Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o vydaní nariadenia vedúceho služobného úradu Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 1/2009 o poskytovaní grantu sekcii informatiky, 

telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu 

národného projektu v rámci ročného programu 2008 Fondu pre vonkajšie hranice 

a nariadenia vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 2/2009 o poskytovaní grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu v rámci ročného 

programu 2008 Fondu pre vonkajšie hranice 

 -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti služobných preukazov 

 

č. 13 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 37/2003 o jednotnom postupe pri podávaní majetkového priznania 

príslušníkmi Policajného zboru v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky 

č. 26/2005 

 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_005.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1998/N%20MV%20SR-1998-024.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_006.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_008.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_009.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_050.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_064_2010_(159).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_001_2011_(1).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_083_2011_(160).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_027_2012_(48).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_053_2012_(92).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_040_2014_(72).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2018/C_042_2018_(82).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2018/C_042_2018_(82).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_36_(41).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_111_(144-145).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_56_(83).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_010.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-057.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_045_2010_(117-118).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_001.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_002.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_013.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-037.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-026.pdf


 

č. 14 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov 

Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní 

služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

č. 16  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o kuriérnej službe   

- v znení NMV č. 22/2016,  

 

č. 19  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní vzorového organizačného poriadku 

krajského riaditeľstva Policajného zboru 

 - v znení čl. IV NMV č. 50/2010, NMV č. 51/2010, čl. II NMV č. 161/2010, NMV 

č. 53/2011, NMV č. 88/2012, čl. I NMV č. 6/2013, NMV č. 67/2013, NMV č. 102/2013, 

NMV č. 182/2013, NMV č. 72/2016, 55/2021 

 

č. 21 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o informačnom systéme Evidencia 

falšovaných a pozmenených peňazí a platobných kariet 

           - v znení čl. V NMV č. 166/2010, čl. II N MV č. 24/2022 

  

            II. časť –Oznámenie riaditeľky odboru zahraničnej pomoci Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní nariadenia vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 3/2009 o poskytovaní grantu úradu hraničnej a cudzineckej 

polície Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu 

v rámci ročného programu 2008 Európskeho fondu pre návrat 

-Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate pečiatky so štátnym znakom 

 -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti služobných 

preukazov 

 

č. 28  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach 

príslušníkov Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni 

a nariaďovaní služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších 

predpisov 

č. 29 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o národnom komunikačnom rozhraní na 

automatický prenos informácií a osobných údajov z informačných systémov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru do Informačného systému Europolu – Data 

Loader 

 

č. 31  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o postupe pri evidencii a nakladaní so 

zbraňami a strelivom prepadnutých do majetku štátu 

              II. časť - Oznámenie riaditeľky odboru zahraničnej pomoci Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní nariadenia vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 4/2009, ktorým sa mení nariadenie vedúceho služobného 

úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 3/2009 o poskytovaní grantu 

úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na 

realizáciu národného projektu v rámci ročného programu 2008 Európskeho fondu 

pre návrat                          

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_014.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_016.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_011_2016_(22-23).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_019.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_016_2010_(50-53).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_016_2010_(50-53).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_066_2010_(161-163).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_026_2011_(52-55).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_026_2011_(52-55).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_051_2012_(87,%2088).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_003_2013_(4-6).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_29_2013_(67).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_46_2013_(101,%20102).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_101_2013_(182).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_036_2016_(71-72).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_021.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_068_2010_(165-169).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_003.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_028.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_029.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_031.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_004.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_003.pdf


 

-Oznámenie riaditeľky kancelárie prezidenta Policajného zboru o uzatvorení 

vykonávacieho protokolu o poskytovaní informácií a osobných údajov 

z informačných systémov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

a informačných systémov Policajného zboru elektronickým prístupom  

 

-Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku KRIMINÁLNA 

POLÍCIA č. 1510 

 

-Oznámenie riaditeľky personálneho a mzdového odboru Krajského riaditeľstva 

Policajného zboru v Prešove o odcudzení preukazu zamestnanca Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 494997 vystaveného na meno Monika Lebedová 

s oprávnením vstupu  do objektov v pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného 

zboru Prešov 

  

  -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti služobných 

preukazov 

č. 34  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 54/2007 o zabezpečení služobnej telesnej prípravy a športových 

súťaží a ktorým sa zrušuje nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 51/2001 

o činnosti pohotovostných policajných útvarov odborov poriadkovej polície krajských 

riaditeľstiev Policajného zboru a o zmene a doplnení niektorých interných predpisov v znení 

neskorších predpisov 

 

č. 35  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení  nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov 

Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní 

služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

                                   II. časť -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku KRIMINÁLNA 

POLÍCIA č. 1337    

 

-v znení čl. II NMV č. 176/2010, čl. IV NMV č. 8/2013, NMV č. 1/2014, N MV 93/2020, 

N MV č. 22/2022  

 

č. 39  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o pravidlách nosenia služobnej rovnošaty 

Policajného zboru, rovnošaty hudby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a rovnošaty 

letca 

 -v znení NMV č. 21/2014,  NMV č. 97/2014, NMV č. 94/2015, NMV č. 97/2017, Čl. II N 

MV č. 43/2020 

č. 40   Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov 

Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní 

služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

č. 41  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o preukazovaní doby trvania služobného 

pomeru príslušníka Hasičského a záchranného zboru a príslušníka Horskej záchrannej 

služby rozhodujúcej pre vznik nároku na dávky výsluhového zabezpečenia  

č. 37  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o vyšetrovateľoch čakateľoch 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_034.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-054.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2001/N%20MV%20SR-2001-051.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_035.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_072_2010_(176-178).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_004_2013_(7,%208).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_001_2014-(1).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_033_2010_(92-95).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_039.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_011_2014_(20-21).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_059_2017_(97).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_38_(43).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_38_(43).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_040.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_041.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_037.pdf


 

č. 42 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení Diaľničného oddelenia 

Policajného zboru Mengusovce a o zmene a doplnení nariadenia ministra vnútra Slovenskej 

republiky č. 71/2008 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných útvarov 

Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 -čl. II zrušený čl. 12 NMV č. 56/2011             

            II. časť -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o spolupráci medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, pôšt 

a telekomunikácií Slovenskej republiky  

 -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Vykonávacej dohody 

o poskytovaní ochrany ohrozenému alebo chránenému svedkovi medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti 

Slovenskej republiky  

č. 46  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach 

príslušníkov Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni 

a nariaďovaní služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších 

predpisov 

 

č. 47 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 90/2004 o zriadení oddelenia špeciálnych kontrol 

krajského dopravného inšpektorátu na Krajskom riaditeľstve Policajného zboru v Trnave, 

Banskej Bystrici a Prešove a o zmene a doplnení niektorých interných predpisov v znení 

neskorších predpisov 

 

č. 48 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení Obvodného oddelenia 

Policajného zboru Močenok a o zmene a doplnení nariadenia ministra vnútra Slovenskej 

republiky č. 71/2008 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných útvarov 

Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 -čl. II zrušený čl. 12 NMV č. 56/2011 

 

č. 50 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 o postupe pri využívaní sadzobníka pokút 

v pôsobnosti Policajného zboru 

            II. časť -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o spolupráci 

medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy, pôšt 

a telekomunikácií Slovenskej republiky  

-Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Vykonávacej dohody 

medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky  a Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky  

-Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o poskytovaní 

údajov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Generálnej 

prokuratúry Slovenskej republiky z ústrednej evidencie pobytu občanov vedenej 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky  

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_042.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_071.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_027_2011_(56,57).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_046.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_047.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-090.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_048.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_071.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_027_2011_(56,57).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_050.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_009.pdf


 

-Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podpísaní Dohody medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí 

Slovenskej republiky o vysielaní príslušníkov Policajného zboru na výkon štátnej 

služby v zahraničí na účely ochrany zastupiteľských úradov Slovenskej republiky 

v krízových situáciách 

-Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o vzájomnej 

spolupráci medzi občianskym združením UN-VETERÁN-SLOVAKIA 

a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky  

-Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti služobných 

preukazov 

 

č. 51 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o medzinárodnej policajnej spolupráci 

uskutočňovanej prostredníctvom národnej ústredne Interpolu 

 - v znení  NMV č. 54/2010 

 

             II. časť -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti preukazu dobrovoľného 

strážcu poriadku č. ZA 000048  

 -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku č. 1 

k Vykonávaciemu protokolu o prístupe k informáciám a údajom z informačných 

systémov  

 -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podpísaní  

 Dohody o zriadení medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj 

so zločinnosťou  a 

 Dodatku č. 1 Dohody o zriadení medzirezortného Expertného koordinačného 

orgánu pre boj so zločinnosťou  

 -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálna 

polícia č. 2454 

   

  

Čiastka 54 

II. časť Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o oprave chyby v nariadení ministra vnútra Slovenskej 

republiky č. 46/2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra vnútra Slovenskej 

republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov Policajného zboru, 

prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní služobnej pohotovosti 

príslušníkom Policajného zboru  v znení neskorších predpisov 

  

č. 57  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým  sa mení   nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov 

Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní 

služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_051.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_017_2010_(54.55).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_019_2015_(35-37).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_046.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_057.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_017.pdf


 

            II. časť –Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti služobných 

preukazov 

 

č. 60  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o informačnom systéme evidencia 

odcudzených a nájdených umeleckých predmetov  

 - v znení čl. IV NMV č. 166/2010, NMV č. 103/2012,  NMV č. 1/2014, čl. III N MV 

č. 24/2022, 

 

č. 62 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o základných plánovacích dokumentoch        

- v znení NMV č. 71/2011 

 

č. 63  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov 

Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní 

služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

č. 64  „V“ - Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o výbere a použití agenta 

- zrušené N MV SR č. 34/2022 od 01. 03. 2022 

  

č. 67 II. časť Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate preukazu zamestnankyne 

Prezídia Hasičského a záchranného zboru 

-Oznámenie riaditeľky kancelárie prezidenta Policajného zboru  o uzatvorení  

-Vykonávacieho protokolu k Zmluve medzi Slovenskou informačnou službou 

a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci  

-Dodatku č. 3 k Vykonávaciemu protokolu k Zmluve medzi Slovenskou 

informačnou službou a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o vzájomnej 

spolupráci  

              -Vykonávacieho protokolu k Zmluve medzi Slovenskou informačnou  službou 

a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci  

-Vykonávacieho protokolu k Zmluve o vzájomnej spolupráci medzi Slovenskou 

informačnou službou a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o poskytovaní 

informácií a podkladov na úseku ochrany pred legalizáciou príjmov z trestnej 

činnosti a ochrany pred financovaním terorizmu  

-Oznámenie riaditeľa úradu justičnej a kriminálnej polície Prezídia Policajného 

zboru o podpísaní Dodatku č. 4 k Dohode o vzájomnej spolupráci uzatvorenej 

medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom financií 

Slovenskej republiky                    

-Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie krízového manažmentu a civilnej 

ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podpísaní Vykonávacej 

dohody medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany 

Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci v oblasti krízového manažmentu 

a krízového riadenia, civilnej ochrany a integrovaného záchranného systému 

č. 69 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým  sa mení  a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach 

príslušníkov Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_060.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_068_2010_(165-169).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_059_2012_(102-107).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_001_2014-(1).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_062.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_035_2011_(71-74).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_063.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_067.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_069.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_017.pdf


 

a nariaďovaní služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších 

predpisov 

 

č. 70 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č.23/2006 o disciplinárnej právomoci v Hasičskom a záchrannom 

zbore 

 

č. 73 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní vzorového organizačného 

poriadku okresného riaditeľstva Policajného zboru 

 -v znení čl. III NMV č. 72/2010, čl. III NMV č. 161/2010, NMV č. 34/2012, čl. II NMV č. 

6/2013, NMV č. 102/2013, NMV č. 182/2013, NMV č. 47/2014, / UZ, NMV č. 72/2016, 

 

            II. časť -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálna 

polícia č. 0671 

 -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o strate a neplatnosti služobných 

preukazov 

 

č. 74 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o informačnom systéme záujmové osoby 

Policajného zboru  

          – v znení čl. II NMV č. 178/2010, NMV č. 99/2012, čl. I NMV č. 54/2013,  NMV č.99/2014 

      

        II. časť -Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o podpísaní smernice Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky  č. SVS-232002-2009/11513 zo 7. septembra 2009, ktorou sa mení 

a dopĺňa smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.SVS-202-

2007/09313 z 15. augusta 2007, ktorou sa vydáva Vzorový organizačný poriadok 

obvodného úradu v znení smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  

č. SVS-232002-2008/08792 

 -Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o podmienkach poskytovania údajov 

Ministerstva obrany Slovenskej republiky z registra obyvateľov Slovenskej 

republiky vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky  

 

č. 76 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov 

Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní 

služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

        II. časť-Oznámenie riaditeľky odboru všeobecnej vnútornej správy sekcie verejnej správy 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podpísaní Dohody o podmienkach 

poskytovania  údajov Ministerstvu obrany Slovenskej republiky z registra obyvateľov 

Slovenskej republiky vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

č. 80 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o postupe pri zabezpečovaní správy 

majetku štátu  

 - v znení NMV č. 155/2010,  NMV č. 106/2011, NMV č. 4/2013, NMV č. 82/2013, NMV 

č. 160/2013, NMV č. 81/2014, NMV č 91/2014, NMV č. 21/2015, NMV č. 129/2017, NMV 

č. 20/2019, N MV č. 100/2020, N MV č. 40/2021 
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-023.pdf
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_026_2010_(72).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_066_2010_(161-163).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/N_MV_SR_2012_021.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_003_2013_(4-6).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_003_2013_(4-6).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_46_2013_(101,%20102).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_101_2013_(182).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_025_2014_(46-48).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/data4/UZ/N_MV_SR-2009-073-organizacny_poriadok_ORPZ_.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_036_2016_(71-72).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_074.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_072_2010_(176-178).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_058_2012_(99-101).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_23_%202013_(54-56).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_057_2014_(99-101).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_076.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_080.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_063_2010_(155-158).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_053_2011_(106-108).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_003_2013_(4-6).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_36_%202013_(81-82).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_87_2013_((160).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_87_2013_((160).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_045_2014_(80-82).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C-_012_2015_(21-24).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_075_2017_(128-129).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_016_(20).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_016_(20).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_80_(99-101).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_25_(40).pdf


 

 č. 83  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení Obvodného oddelenia 

Policajného zboru Stará Bystrica a o zmene a doplnení nariadenia ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 71/2008 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných 

útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 -čl. II zrušený čl. 12 NMV č. 56/2011 

č. 84 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 71/2008 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných 

útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov a o zmene nariadenia ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 80/2004 o zásadách dislokácie, typizácie a systemizácie 

základných útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 -čl. I zrušený čl. 12 NMV č. 56/2011, čl. II zrušený NMV č. 99/2018 

č. 85 II. časť -Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o odcudzení a neplatnosti služobného preukazu č. 288971 

 

 

 

Rok 2010 

 

V E S T N Í K    
Ministerstva  vnútra Slovenskej republiky  

 

Čiastka 1 

 

1   Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o Vestníku Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky  

          - v znení NMV č. 31/2014, NMV č. 12/2018, 

 

Čiastka 2 

 

3 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o schválení dodatku č. 1 k Zmluve 

medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Slovenskej 

republiky o vzájomnej spolupráci z 13. augusta 2007 

4 Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov 

5 Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálna polícia č. 3328 

6 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o schválení Zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej 

republiky  

7 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o schválení Rámcovej dohody 

o poskytovaní údajov z informačných systémov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

Ministerstvu školstva Slovenskej republiky 

 

Čiastka 5 

 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_083.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_071.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_027_2011_(56,57).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_084.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_071.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-080.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_027_2011_(56,57).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_085.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_001_2010_(1).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_001_2010_(1).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_017_2014_(31-32).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2018/C_009_2018_(12-13).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_002_2010_(1-7).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_002_2010_(1-7).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_002_2010_(1-7).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_002_2010_(1-7).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_002_2010_(1-7).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_002_2010_(1-7).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_005_2010_(12-14).pdf


 

13  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o postupe pri prijme tiesňového volania na 

národnom čísle tiesňového volania Policajného zboru 158 

-  v znení NMV č. 56/2014, NMV č. 102/2017 

 

14 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o informačnom systéme evidencia 

zaistených vozidiel 

 - v znení čl. III NMV č. 166/2010, čl. V N MV č. 24/2022  
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15  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o postupe na úseku trestnej činnosti falšovania 

 - v znení čl. II NMV č. 166/2010, čl. VI NMV č. 67/2011, NMV č. 4/2014, čl. VI N MV č. 

24/2022 
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18 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o používaní informačného systému migrácia 

a medzinárodná ochrana a o zmene a doplnení niektorých interných aktov riadenia 

 - v znení čl. III NMV č. 70/2010, čl. II NMV č. 153/2013, čl. III NMV č. 105/2017, 

čl. II NMV č. 60/2018 

- čl. II zrušený čl. 18 druhým bodom NMV č. 1/2012, čl. I zrušený čl. 13 NMV č. 

128/2021  

 

20 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Vykonávacej dohody 

a vykonávacích protokolov medzi Prezídiom Policajného zboru a Vojenským obranným 

spravodajstvom Ministerstva obrany Slovenskej republiky  

 

22 Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov 

 

23 Oznámenie Prezidenta Policajného zboru o uzatvorení vykonávacieho protokolu medzi 

Prezídiom Policajného zboru a Vojenským obranným spravodajstvom Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky  

 

24 Oznámenie Prezidenta Policajného zboru o uzatvorení vykonávacieho protokolu medzi 

Prezídiom Policajného zboru a Vojenským obranným spravodajstvom Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky  

 

25 Oznámenie Prezidenta Policajného zboru o uzatvorení vykonávacieho protokolu medzi 

Prezídiom Policajného zboru a Vojenským obranným spravodajstvom Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky  

 

26 Oznámenie Prezidenta Policajného zboru o uzatvorení vykonávacieho protokolu medzi 

Prezídiom Policajného zboru a Vojenským obranným spravodajstvom Ministerstva obrany 

Slovenskej republiky  

 

27 Oznámenie Prezidenta Policajného zboru o neplatnosti Vykonávacej dohody a vykonávacích 

protokolov medzi Prezídiom Policajného zboru a Vojenským spravodajstvom Ministerstva 

obrany Slovenskej republiky  
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_005_2010_(12-14).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_030_2014_(54-56).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_063_2017_(102-103).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_005_2010_(12-14).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_068_2010_(165-169).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2022/C_2022_019_(21-24).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/N_MV_SR_2010_006.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_068_2010_(165-169).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_067_2011_(135).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_004_2014_(4-6).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2022/C_2022_019_(21-24).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2022/C_2022_019_(21-24).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_007_2010_(18-27).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_007_2010_(18-27).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_025_2010_(69-71).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_81_2013_(153-154).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_064_2017_(104-105).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2018/C_030_2018_(60).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_001_2012_(1).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_007_2010_(18-27).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_007_2010_(18-27).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_007_2010_(18-27).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_007_2010_(18-27).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_007_2010_(18-27).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_007_2010_(18-27).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_007_2010_(18-27).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_008_2010_(28-34).pdf


 

 

28 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 76/2004 o zabezpečovaní a vykonávaní streleckej prípravy 

príslušníkov Policajného zboru  

 

29 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o systéme získavania a používania 

informácií k mobilnému telefónu prostredníctvom jeho unikátneho čísla 

-v znení čl. III NMV č. 54/2013, NMV č. 84/2014 

 

30 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Vykonávacieho protokolu 

o spolupráci medzi Slovenskou informačnou službou a Národnou ústredňou Europol 

k Zmluve o vzájomnej spolupráci medzi Slovenskou informačnou službou a Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky zo dňa 13. februára 1997 

32 Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení pracovnej skupiny na vypracovanie 

podkladov národnej koncepcie zberu etnických dát 

 

34 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Rámcovej zmluvy 

o spolupráci pri poskytovaní súčinnosti medzi T- Mobile Slovensko,  a. s. a Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky zo dňa 25. januára 2010 
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35  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov 

Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní 

služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

a o zmene nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 25/2009 o legislatívnych 

opatreniach súvisiacich s prechodom Železničnej polície z pôsobnosti Ministerstva dopravy, 

pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky do pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky 

   

36  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení okresných riaditeľstiev 

Policajného zboru v Bánovciach nad Bebravou a v Skalici, Obvodného oddelenia Policajného 

zboru Jelka a o zmene a doplnení niektorých interných aktov riadenia 

  -čl. III zrušený čl. 12 NMV č. 56/2011 

37 Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti preukazu dobrovoľného strážcu poriadku č. 000043 

 

Čiastka 10 

 

39 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o schválení Zmluvy o poskytovaní 

informácií medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a spoločnosťou IRIS IDENT, s. 

r. o.  z 10. októbra 2009  
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41 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky, Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej 

republiky a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci pri pátraní po 

lietadlách a poskytovaní pomoci pri záchranných akciách v prípade leteckej nehody  

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_008_2010_(28-34).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-076.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_008_2010_(28-34).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_047_2014_(84-86).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_008_2010_(28-34).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_008_2010_(28-34).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_008_2010_(28-34).pdf
http://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_009_2010_(35-37).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_009_2010_(35-37).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_025.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_009_2010_(35-37).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_027_2011_(56,57).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_009_2010_(35-37).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_010_2010_(38,39).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_010_2010_(38,39).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_011_2010_(40,41).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_011_2010_(40,41).pdf
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44 Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov 
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46 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o postupe pri prijímaní a vybavovaní 

podaní ohľadom prijímania, spracúvania a vyhodnocovania informácií o tiesňovom volaní na 

jednotné európske číslo tiesňového volania „112“  
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47 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 16/2004 o organizácii a výkone potápačskej činnosti 

v Policajnom zbore 
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50 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o organizačných zmenách na niektorých 

útvaroch v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o zmene a doplnení 

niektorých interných aktov riadenia 

- čl. II zrušený čl. 12 NMV č. 56/2011, čl. III zrušený čl. 15 NMV č. 99/2018 

51 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 19/2009  o vydaní vzorového organizačného poriadku krajského 

riaditeľstva Policajného zboru 

53 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa  nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach 

príslušníkov Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni 

a nariaďovaní služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších 

predpisov 
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54 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.51/2009 o medzinárodnej policajnej spolupráci 

uskutočňovanej prostredníctvom národnej ústredne Interpolu 
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57  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o bytových komisiách   
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58 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č.78/2005 o riešení a likvidácii škôd 

 

59 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzavretí dodatku č. 1 medzi Jadrovou 

a vyraďovacou spoločnosťou, a. s. a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky k zmluve 

o zabezpečení fyzickej ochrany prepravy rádioaktívneho materiálu uzavretej medzi 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/N_MV_SR_2010_012.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_014_2010_(46).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_014_2010_(46).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_015_2010_(47-49).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_015_2010_(47-49).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-016.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_016_2010_(50-53).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_016_2010_(50-53).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_027_2011_(56,57).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2018/C_057_2018_(99-100).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_016_2010_(50-53).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_019.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_016_2010_(50-53).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_017_2010_(54.55).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_017_2010_(54.55).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_051.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_019_2010_(57).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_019_2010_(57).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_020_2010_(58,59).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_020_2010_(58,59).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-078.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_020_2010_(58,59).pdf


 

Slovenskými elektrárňami, a. s. a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky dňa 27. marca 

2006 podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

 

Čiastka 22 

 

62 Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov 
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63 Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o dočasnej úprave postupov pri vykonávaní 

personálnych opatrení a vedení personálnej evidencie príslušníkov Policajného zboru 

a príslušníkov Železničnej polície 

64 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o schválení Dohody o poskytovaní 

certifikačných služieb pre vydávanie elektronických osvedčení o evidencii vozidla uzavretej 

medzi Národným bezpečnostným úradom a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky  

66 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o schválení Dohody medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Dobrovoľnou požiarnou ochranou Slovenskej 

republiky o spolupráci na úseku ochrany pred požiarmi  

67 Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti úradnej pečiatky so štátnym znakom  

 

Čiastka 24 

 

68 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o používaní služobných cestných 

vozidiel 

- v znení NMV č. 82/2010, NMV č. 118/2010, NMV č. 129/2011, NMV č. 23/2016, 

NMV č. 46/2021 
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69  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o používaní komunikačného rozhrania 

Service Desk 

-v znení NMV č. 6/2014 

 

70 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o používaní informačného systému 

Evidencia nežiaducich osôb, blokovaných osôb, dopravných prostriedkov a vecí na 

hraničných priechodoch a o zmene a doplnení niektorých interných aktov riadenia  

- v znení čl. I NMV č. 49/2011, čl. IV NMV č. 48/2012,  čl. I NMV č. 153/2013, čl. I NMV 

č. 105/2017, čl. II N MV č. 128/2021 

- - zrušuje sa čl. III článkom 13 NMV č. 128/2021  

  

Čiastka 26 

 

72 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení nových okresných riaditeľstiev 

Policajného zboru a o zmene a doplnení niektorých interných aktov riadenia 

-čl. IV zrušený čl. 12 NMV č. 56/2011 
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_022_2010_(61,62).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_022_2010_(61,62).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_023_2010_(63-67).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_023_2010_(63-67).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_023_2010_(63-67).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_023_2010_(63-67).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_023_2010_(63-67).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_024_2010_(68).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_024_2010_(68).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_030_2010_(81-84).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_045_2010_(117-118).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_063_2011_(129).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_011_2016_(22-23).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_30_(46-48).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_025_2010_(69-71).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_025_2010_(69-71).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_004_2014_(4-6).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_025_2010_(69-71).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_025_2011_(49-51).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_027_2012_(48).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_81_2013_(153-154).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_064_2017_(104-105).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_064_2017_(104-105).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_94_(128).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_026_2010_(72).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_026_2010_(72).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_027_2011_(56,57).pdf
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74 Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku kriminálna polícia  

 

Čiastka 28 

 

76  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o služobnom preukaze príslušníka Hasičského 

a záchranného zboru 

 -v znení NMV č.37/2012 

 

77 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o riadení informatizácie 

 

78  Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku kriminálna polícia  

 

Čiastka 29 

 

80 Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o organizačnom zabezpečení projektu 

centrálneho informačného systému registra fyzických osôb  

 -v znení RMV č. 44/2013, RMV č. 121/2015  

 

Čiastka 30 

 

82 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 68/2010 o používaní služobných cestných vozidiel 

 

Čiastka 31 

 

86 Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku kriminálna polícia  

 

87 Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov  

 

Čiastka 32 

 

89 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 74/2007 o vydávaní, výmene a odovzdávaní 

preukazov 

 

Čiastka 33 

 

94 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 27/2008 o postupe nadriadených pri rozhodovaní a určovaní 

dávok úrazového zabezpečenia a náhrad pozostalých v súvislosti so služobným úrazom 

a chorobou z povolania a zrušuje rozhodnutie ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií 

Slovenskej republiky č. 146/2008, ktorým sa upravujú podrobnosti o jednorazovom 

mimoriadnom odškodnení, postup nadriadených pri prerokúvaní a určovaní náhrady 

pozostalým pri úmrtí príslušníka Železničnej polície v dôsledku služobného úrazu alebo 

choroby z povolania a podrobnosti o rozhodovaní o dávkach úrazového zabezpečenia a ich 

vyplácaní   
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95  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o používaní loga jednotného európskeho 

čísla tiesňového volania „112“ 

 

Čiastka 34 

 

97 Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti úradnej pečiatky so štátnym znakom 

 

Čiastka 35 

 

99 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o schválení Dohody medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej 

republiky o spolupráci pri vysielaní príslušníkov Policajného zboru na zastupiteľské úrady 

Slovenskej republiky na plnenie úloh na úseku kontroly cestovných dokladov 

 

100 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o schválení dodatku č. 1 

k VYKONÁVACEJ DOHODE o vzájomnej spolupráci medzi VOJENSKOU POLÍCIOU 

A PREZÍDIOM POLICAJNÉHO ZBORU  

 

101  Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálna polícia  

 

Čiastka 37 

 

103  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o osobitnej odbornej spôsobilosti 

a o prehlbovaní kvalifikácie v Hasičskom a záchrannom zbore 

 

Čiastka 38 

 

106 Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov  

 

107  Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálna polícia  

 
Čiastka 39 

 

108 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o príprave zverejnenia zmlúv verejného 

obstarávania  

 - v znení NMV č. 114/2010 

 

Čiastka 40 

 

110  Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálna polícia 

 

111  Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálna polícia 

 

Čiastka 43 
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114 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č.108/2010  o príprave zverejnenia zmlúv verejného obstarávania  

 

Čiastka 45 

 

118  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 68/2010 o používaní služobných cestných vozidiel v znení 

nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/2010 

 

Čiastka 46 

 

119 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 81/2004 o určení termínu, spôsobu a formy výplaty dávok 

výsluhového zabezpečenia a dávok dôchodkového poistenia 

 

Čiastka 47 

 

121 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní a vykonávaní kontroly 

dodržiavania liečebného režimu príslušníkmi Policajného zboru a príslušníkmi Železničnej 

polície počas dočasnej neschopnosti na výkon štátnej služby pre chorobu alebo úraz 

a o zmene nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 48/2001 o lekárskej posudkovej 

činnosti v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 51/2006 

- čl. II zrušený NMV č. 139/2015 

 

122  Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o schválení Zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Sociálnou poisťovňou o vzájomnej spolupráci  

 

123 Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o strate pečiatky so štátnym znakom s nápisom Okresné riaditeľstvo PZ 

v Prievidzi          

 

Čiastka 48 

 

124    Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o plnomocenstvách 

 - v znení NMV č. 164/2012 

 - úplné znenie č. 16/2013 

 

Čiastka 49 

 

125 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o postupe pri vyžadovaní výjazdu 

kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany a jeho vysielaní na zásah alebo na inú 

činnosť 

 

126  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o postupe na úseku ochrany kultúrneho 

dedičstva  

 - v znení čl. I NMV č. 166/2010, čl. VIII NMV č. 67/2011, NMV č. 103/2012, 

NMV č. 1/2014, čl. VII N MV č. 24/2022 

 

Čiastka 50 
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128 „V“ - Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o postupe pri poskytovaní ochrany 

a pomoci ohrozenému svedkovi a chránenému svedkovi  

 

Čiastka 54 

 

134 Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 9/2008 o vymenovaní zástupcov Slovenskej republiky do poradných 

a rozhodovacích orgánov Európskeho policajného úradu v znení rozkazu ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 37/2008 

135  Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov  

136  Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti úradnej pečiatky so štátnym znakom a textom „Okresné 

riaditeľstvo PZ vo Zvolene úrad justičnej a kriminálnej polície“ s priemerom 36 mm 

a evidenčným číslom 24 od 21. septembra 2010 

137 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o výpožičke 

špeciálnych motorových vozidiel medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

a spoločnosťou SkyToll, a.s. 

 
Čiastka 56 

 

144 Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov  

 

145 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Vykonávacej dohody 

o vzájomnej spolupráci v oblasti elektronických komunikácií a informatiky podľa čl. 3 

Zmluvy medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky  o vzájomnej spolupráci z 13. augusta 2007 v znení 1. Dodatku medzi 

Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

 

Čiastka 60 

 

150 Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov  

 

151 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Slovenským Červeným krížom o vzájomnej 

spolupráci a pomoci   

 

Čiastka 61  

 

152 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 67/2008 o systéme riadenia a kontroly fondov všeobecného 

programu Solidarita a riadenie migračných tokov na obdobie rokov 2007 – 2013 

 

153 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Vykonávacieho protokolu 

k Zmluve o vzájomnej spolupráci medzi Slovenskou informačnou službou a Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky zo dňa 13. februára 1997 o poskytovaní informácií a osobných 

údajov z národného informačného systému sfalšovaných a autentických dokladov 
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Čiastka 63 

 

155  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení  nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 80/2009 o postupe  pri zabezpečovaní správy majetku štátu 

 

156 Oznámenie Ministerstva Vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení MEMORANDA medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a občianskym združením EFFETA – stredisko sv. 

Františka Saleského o vzájomnej spolupráci v oblasti zlepšenia dostupnosti služieb liniek 

tiesňového volania a záchranných zložiek integrovaného záchranného systému Slovenskej 

republiky pre osoby so sluchovým postihnutím  

 

157  Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o podpísaní smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-OKMVS1-

2010/026528 z 3. novembra 2010, ktorou sa určuje vnútorná organizácia obvodného úradu vo 

Vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 

158 Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov  

 

Čiastka 64 

 

159 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky,  ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 9/2009 o postupe pri využívaní sadzobníka pokút v pôsobnosti 

Policajného zboru v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 50/2009 

 

Čiastka 66 

 

161 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení útvarov služby železničnej polície 

Policajného zboru a o zmene a doplnení niektorých interných aktov riadenia 

- čl. V zrušený čl. 12 NMV č. 56/2011, čl. IV zrušený čl. 15 NMV č. 99/2018 

 

Čiastka 68 

 

165 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým  sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 40/2006 o postupe pri evidovaní a manipulácii 

s internými aktmi riadenia a úradnými pečiatkami v znení nariadenia Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 68/2007 

 

166 Nariadenie ministra vnútra, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra vnútra Slovenskej 

republiky č. 126/2010 o postupe na úseku ochrany kultúrneho dedičstva a o zmene a doplnení 

niektorých interných aktov riadenia 

 

168 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 27/2008 o postupe nadriadených pri rozhodovaní a určovaní dávok 

úrazového zabezpečenia a náhrad pozostalých v súvislosti so služobným úrazom a chorobou 

z povolania v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 94/2010  

 

169  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_063_2010_(155-158).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_063_2010_(155-158).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_080.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_063_2010_(155-158).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_063_2010_(155-158).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_063_2010_(155-158).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_064_2010_(159).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_064_2010_(159).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_009.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_050.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_066_2010_(161-163).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_066_2010_(161-163).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_027_2011_(56,57).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2018/C_057_2018_(99-100).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_068_2010_(165-169).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_068_2010_(165-169).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-040.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-068.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_068_2010_(165-169).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_049_2010_(125-127).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_068_2010_(165-169).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_027.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_033_2010_(92-95).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_068_2010_(165-169).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_017.pdf


 

Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní 

služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 71 

 

175 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o vymedzení príslušnosti útvarov 

Policajného zboru a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri odhaľovaní 

trestných činov, pri zisťovaní ich páchateľov a o postupe v trestnom konaní 

 v znení čl. I NMV č. 67/2011, NMV č. 17/2012, čl. I NMV č.8/2013, NMV č. 1/2014, -

NMV č. 114/2015, N MV č. 116/2016, NMV č. 10/2017, NMV č. 13/2019, NMV č. 

169/2019, NMV č. 104/2020; N MV č. 138/2020; 

 

Čiastka 72 

 

176 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 107/2005 o postupe pri evidovaní a manipulácii 

s vyšetrovacími spismi v znení neskorších predpisov a zmene a doplnení niektorých interných 

aktov riadenia 

- čl. III zrušený čl. 13 NMV č. 2/2014, čl. I zrušený čl. 16 NMV č. 161/2019.    

 

177 Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 20/2009 o tematickom zameraní na vykonanie záverečnej 

vyšetrovateľskej skúšky 

178 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č.108/2005 o používaní informačných systémov Policajného zboru 

evidenčno-štatistického systému kriminality a systému súčasne stíhaných osôb a o zmene 

nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 74/2009 o informačnom systéme záujmové 

osoby Policajného zboru čl. I zrušený NMV č. 83/2014  

 

Čiastka 75 

 

181 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o postupe pri poskytovaní dotácií 

v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

        - v znení NMV č. 32/2014, UZ  

 

182 Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení pracovného tímu a jeho úlohách 

   

 

ROK 2011 

 

 

Čiastka 1 

 

1 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 9/2009 o postupe pri využívaní sadzobníka pokút v pôsobnosti 

Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 4 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_071_2010_(175).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_071_2010_(175).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_033_2011_(67-69).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_011_2012_(16,%2017).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_004_2013_(7,%208).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_001_2014-(1).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_005_2017_%20(9-10).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_012_(13-14).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_136_(169).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_136_(169).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_83_(104).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_107_(138).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_072_2010_(176-178).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_072_2010_(176-178).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-107.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_002_2014_(2).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_128_(161).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_072_2010_(176-178).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_020.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_072_2010_(176-178).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-108.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_074.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_046_2014_(83).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_075_2010_(181-183).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_075_2010_(181-183).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_017_2014_(31-32).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/data4/UZ/004_NMC_c_81_2010_v_zneni_%20nariadenia_c.%2032%20z%202014.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_075_2010_(181-183).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_001_2011_(1).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_001_2011_(1).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_009.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_004_2011_(4,5).pdf


 

 

4 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 1/2009 o príprave zmlúv  

 

5 Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o vyhlásení úplného znenia nariadenia ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 1/2009 o príprave zmlúv, ako vplýva zo zmien a doplnení 

vykonaných nariadením ministra vnútra Slovenskej republiky č. 4/2011 

 

Čiastka 6 

 

7 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o postupe pri nakladaní s vecou 

zaistenou útvarom Policajného zboru             

-  v znení NMV č. 164/2011, čl. III NMV č. 154/2012; NMV č. 20/2014,NMV č. 10/2017 

 

Čiastka 8 

 

12 Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov  

 

Čiastka 9 

 

13 Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zverejnení zmlúv verejného obstarávania za 

obdobie od 10. júla 2010 do 31. decembra 2010 

 

Čiastka 14 

 

20 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 24/1998 o úprave času služby príslušníkov Policajného zboru 

v znení neskorších predpisov 

 

24 Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov  

 

25  Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o schválení Dodatku č. 1 k zmluve 

o poskytovaní informácií   

 

26  Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o schválení Dodatku č. 2 k zmluve 

o zabezpečení fyzickej ochrany prepravy rádioaktívneho materiálu uzavretej podľa § 269 ods. 

2 Obchodného zákonníka  

 

Čiastka 15 

 

27 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 55/2003 o policajných pridelencoch a policajných styčných 

dôstojníkoch v znení neskorších predpisov  

 

Čiastka 17 

 

31  Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení dohody o spolupráci pri 

vykonávaní kontrol na pozemných komunikáciách 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_004_2011_(4,5).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_001.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_004_2011_(4,5).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_001.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_004_2011_(4,5).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_006_2011_(7).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_006_2011_(7).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_085_2011_(162-164).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_088_2012_(154).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_011_2014_(20-21).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_005_2017_%20(9-10).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_008_2011_(11,12).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_008_2011_(11,12).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_009_2011_(13).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_009_2011_(13).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_014_2011_(20-26).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_014_2011_(20-26).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1998/N%20MV%20SR-1998-024.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_014_2011_(20-26).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_014_2011_(20-26).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_014_2011_(20-26).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_015_2011_(27,28).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_015_2011_(27,28).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-055.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_017_2011_(30,31).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_017_2011_(30,31).pdf


 

 

Čiastka 18 

 

33 Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení medzirezortnej expertnej komisie na 

prípravu analýzy sociálneho systému ozbrojených zložiek a na prípravu návrhu zákona, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov 

a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- v znení RMV č. 69/2011,  RMV č. 132/2011 

 

Čiastka 19 

 

35 Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov  

 

Čiastka 20 

 

36 Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 74/2007 o vydávaní, výmene a odovzdávaní preukazov v znení 

nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 89/2010 

 

37 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky  č. 81/2004 o určení termínu, spôsobu a formy výplaty dávok 

výsluhového zabezpečenia a dávok dôchodkového poistenia v znení nariadenia ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 119/2010  

 

38 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Vykonávacieho protokolu 

k Zmluve  o vzájomnej spolupráci medzi Slovenskou informačnou službou a Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky zo dňa 13. februára 1997 o podrobnostiach pri zisťovaní 

informácií a osobných údajov v evidenciách 

 

Čiastka 23 

 

44  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o prevádzke informačného systému 

Ústredná evidencia priestupkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 

Čiastka 24 

 

47 Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov  

48  Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi 

Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky o spolupráci na úseku vydávania cestovných dokladov 

Čiastka 25 

 

49 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 70/2010 o používaní informačného systému Evidencia nežiaducich 

osôb, blokovaných osôb, dopravných prostriedkov a vecí na hraničných priechodoch 

a o zmene a doplnení niektorých interných aktov riadenia a o zmene a doplnení nariadenia 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 25/2007 o blokovaní osôb, dopravných prostriedkov 

a vecí na hraničných priechodoch 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_018_2011_(32,33).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_018_2011_(32,33).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_033_2011_(67-69).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_065_2011_(132).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_019_2011_(34,35).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_019_2011_(34,35).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_020_2011_(36-38).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_020_2011_(36-38).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-074.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_032_2010_(88-91).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_020_2011_(36-38).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-081.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_046_2010_(119-120).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_020_2011_(36-38).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_023_2011_(43-45).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_023_2011_(43-45).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_024_2011_(46-48).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_024_2011_(46-48).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_024_2011_(46-48).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_025_2011_(49-51).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_025_2011_(49-51).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_025_2010_(69-71).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-025.pdf


 

 

Čiastka 26 

 

52 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov 

Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní 

služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

53 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení  a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 19/2009 o vydaní vzorového organizačného 

poriadku krajského riaditeľstva Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 28 

 

59  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení Obvodného oddelenia 

Policajného zboru Bernolákovo  

 

Čiastka 30 

 

61 Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o činnosti centrálneho vízového orgánu  

 

Čiastka 31 

 

63  Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o pravidlách výberu, riadenia a odmeňovania 

zástupcov štátu v orgánoch spoločností s majetkovou účasťou štátu 

64 Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov  

 

65 Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov  

 

Čiastka 33 

 

67.  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 175/2010 o vymedzení príslušnosti útvarov 

Policajného zboru  a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri odhaľovaní 

trestných činov, pri zisťovaní ich páchateľov a o postupe v trestnom konaní a o zmene 

niektorých interných aktov riadenia 

 - čl. VII zrušený čl. 8 NMV č. 18/2012, čl. IV zrušený čl. 13 NMV č. 2/2014, čl. III zrušený 

NMV č. 85/2015, čl. II zrušený  čl. 16 NMV č. 161/2019 

 

69.  Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 33/2011 o zriadení medzirezortnej expertnej komisie na prípravu 

analýzy sociálneho systému ozbrojených zložiek a na prípravu návrhu zákona, ktorým sa 

mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 35 

 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_026_2011_(52-55).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_026_2011_(52-55).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_026_2011_(52-55).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_019.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_028_2011_(58,59).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_028_2011_(58,59).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_030_2011_(61,62).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_030_2011_(61,62).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_031_2011_(63-65).pdf
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71. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 62/2009 o základných plánovacích 

dokumentoch 

 

Čiastka 37 
   

77.  Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobného preukazu 

 

Čiastka 38 

 

78. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení projektu Elektronická 

identifikačná karta 

 -v znení RMV č. 108/2012,  RMV č. 143/2012, RMV č. 118/2014, RMV č. 118/2015 

79.  Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru  

 

80.  Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti preukazu dobrovoľného strážcu poriadku   

 

Čiastka 39 

 

81. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vnútornom kontrolnom systéme 

 

Čiastka 42 

 

87.  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o rovnošate príslušníka Hasičského 

a záchranného zboru 

 

Čiastka 43 

 

89. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o používaní špecifického aplikačného 

programu EPSIS jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie 

90.  Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení riadiaceho výboru a projektového 

tímu na zabezpečenie realizácie projektu Národného komunikačného rozhrania 

Schengenského informačného systému 

91. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálna polícia  

92.  Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálna polícia  

93. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov 

 

Čiastka 48 

 

99. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov 
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Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní 

služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

100. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov 

 

Čiastka 51 

 

103. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o rozsahu a lehotách psychologického 

vyšetrenia na vedenie motorového vozidla s právom prednostnej jazdy 

 

Čiastka 53 

 

106.  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 80/2009 o postupe pri zabezpečovaní správy 

majetku štátu v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 155/2010 

107. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o príprave a zabezpečení elektronických 

služieb v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ich zaradenie do 

integrovaných obslužných miest v Slovenskej republike 

108. Pokyn generálneho riaditeľa sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach prevádzky a používaní 

komunikačného rozhrania Service Desk 

 

Čiastka 55 

 

112. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 9/2008 o vymenovaní zástupcov Slovenskej republiky do 

poradných a rozhodovacích orgánov Európskeho policajného úradu v znení neskorších 

predpisov 

 

Čiastka 56 

 

114. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálna polícia  

 

Čiastka 59 

 

118. Pokyn generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o prevádzke informačného systému Manažment konania o priestupkoch 

a o používaní Ústrednej evidencie priestupkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

obvodnými úradmi 

119.  Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Rámcovej zmluvy 

o spolupráci pri poskytovaní súčinnosti medzi Orange Slovensko, a.s. a Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky 

120.  Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov 

 

Čiastka 60 
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121. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o projekte Elektronické služby pre 

osvedčenie o evidencii vozidla 

 -v znení RMV č. 130/2012, RMV č. 110/2015 

122. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o projekte Elektronické služby centrálnej 

ohlasovne 

-znení RMV č. 139/2012, RMV č. 130/2013, RMV č. 108/2015 

 

Čiastka 61 

 

126.  Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálna polícia  

 

127. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti identifikačného čísla 

 

Čiastka 63 

 

129.  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 68/2010 o používaní služobných cestných 

vozidiel v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 64 

 

131.  Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti preukazu dobrovoľného strážcu poriadku  

 

Čiastka 65 

 

132. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení  a dopĺňa rozkaz ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 33/2011 o zriadení medzirezortnej expertnej komisie na 

prípravu analýzy sociálneho systému ozbrojených zložiek a na prípravu návrhu zákona, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov 

a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení 

rozkazu ministra vnútra Slovenskej republiky č. 69/2011 

 

Čiastka 66 

 

133. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o niektorých organizačných zmenách 

v územnej pôsobnosti Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre a o zmene 

a doplnení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 56/2011 o dislokácii, 

typizácii a územnej pôsobnosti základných útvarov Policajného zboru v znení neskorších 

predpisov 

- čl. II zrušený čl. 12 NMV č. 53/2015    
 

Čiastka 67 

 

135. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach 

príslušníkov Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni 
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a nariaďovaní služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších 

predpisov 

 

Čiastka 71 

 

140. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálna polícia č. 0335 

 

141.  Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálna polícia č. 0669 

 

Čiastka 72 

 

143. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov 

 

Čiastka 74 

 

145. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č.17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov 

Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní 

služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

Čiastka 77 

 

151. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 37/2003 o jednotnom postupe pri podávaní 

majetkového priznania príslušníkmi Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

152. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o spolupráci 

č. 4/2011/0140 medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Železnicami 

Slovenskej republiky 

 

Čiastka 79 

 

155. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, 

Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

o vzájomnej spolupráci a poskytovaní pomoci pri pátraní po osobách, ktoré ožarujú 

lietadlo laserom alebo zdrojom intenzívneho svetla vo vzdušnom priestore Slovenskej 

republiky 

 

Čiastka 80 

 

156. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o vedení personálnej evidencie 

príslušníkov Policajného zboru 

 

Čiastka 81 

 

158. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o vzájomnej 

spolupráci a výmene informácií medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. 

a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
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Čiastka 83 

 

160. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 o postupe pri využívaní sadzobníka pokút 

v pôsobnosti Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 84 

 

161. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hlásnej službe 

 

Čiastka 85 

 

163. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vybavovaní sťažností vo veciach 

výkonu štátnej služby a sťažností v súvislosti s porušením zásady rovnakého 

zaobchádzania 

164. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2011 o postupe pri nakladaní s vecou 

zaistenou útvarom Policajného zboru 

 

Čiastka 86 

 

166. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o projekte Informačný systém registra adries 

 -v znení RMV č. 119/2012, RMV č. 123/2013, RMV č. 179/2013, RMV č. 117/2015 

 

Čiastka 87 

 

167. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení Riadiaceho výboru pre projekt 

„Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ 

implementovaného v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce  

 -v znení RMV č. 145/2012 

 

Čiastka 88 

 

170. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov  Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o odcudzení úradnej pečiatky so štátnym znakom 

171.  Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o odcudzení úradnej pečiatky  so štátnym znakom 

172.   Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a  vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov 

173.  Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o podpísaní  smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-

OKMVS1-2011/029134 z 9. novembra 2011, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-OKMVS1-2010/026528 z 3. novembra 

2010, ktorou sa určuje vnútorná organizácia obvodného úradu 

 

Čiastka 89 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_083_2011_(160).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_083_2011_(160).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_009.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_084_2011_(161).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_084_2011_(161).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_085_2011_(162-164).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_085_2011_(162-164).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_085_2011_(162-164).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_006_2011_(7).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_086_2011_(165,166).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_086_2011_(165,166).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_067_2012_(117-119).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_60_2013%20(122%20a123).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_98_2013_(178-179).pdf
http://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_087_2011_(167).pdf
http://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_087_2011_(167).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_082_2012_(145).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_088_2011_(168-173).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_088_2011_(168-173).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_088_2011_(168-173).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_088_2011_(168-173).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_088_2011_(168-173).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_089_2011_(174).pdf


 

 

174. Pokyn generálnej riaditeľky sekcie personálnych a sociálnych činností Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o vzoroch registratúrnych záznamov používaných pri vedení 

personálnej evidencie príslušníkov Policajného zboru 
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178. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o ambulanciách Hasičského 

a záchranného zboru 

 

180.  Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o určení veliteľa objektu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v Bratislave, Pribinova ul. č. 2 a jeho zástupcu 
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181. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o potápačskej činnosti v Hasičskom 

a záchrannom zbore 
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182. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 1/2009 o príprave zmlúv v znení nariadenia 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 4/2011  
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185. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o akreditačnej komisii Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky pre policajné vzdelávanie  

- v znení RMV č. 42/2015 , RMV č. 123/2015, RMV č. 41/2018, RMV č. 23/2020 

 

 

 

 

ROK 2012 

 
 

Čiastka 1 

1.  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o používaní automatizovaného systému 

daktyloskopickej identifikácie osôb a automatizovaného systému identifikácie pôvodcov 

profilov  deoxyribonukleovej kyseliny a o zmene a doplnení niektorých interných aktov 

riadenia  

 -čl. III zrušený NMV č. 162/2012,  - čl. II zrušený NMV č. 41/2015 , čl. I čl. 18 zrušený 

N MV č. 128/2021   

- v znení NMV č. 41/2015, NMV č. 155/2015 
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3.   Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení pracovných skupín na 

zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich so schengenským hodnotením Slovenskej 

republiky v rokoch 2012 a 2013 

-v znení RMV č. 98/2012 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_089_2011_(174).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_092_2011_(178-180).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_092_2011_(178-180).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_092_2011_(178-180).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_093_2011_(181).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_093_2011_(181).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_094_2011_(182,183).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_094_2011_(182,183).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_001.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_004_2011_(4,5).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_096_2011_(185-187).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_096_2011_(185-187).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_023_2015_(41-42).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2018/C_022_2018_(38-41).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_19_(23)_.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_001_2012_(1).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_001_2012_(1).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_001_2012_(1).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_090_2012_(161,%20162).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_023_2015_(41-42).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_023_2015_(41-42).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_003_2012_(3).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_003_2012_(3).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_003_2012_(3).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_057_2012_(98).pdf
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4.  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o medzinárodnej policajnej spolupráci 

uskutočňovanej prostredníctvom Národnej ústredne Europolu 

5. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení dodatku č. 1 

k Vykonávaciemu protokolu o poskytovaní informácií a osobných údajov z informačných 

systémov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a informačných systémov Policajného 

zboru elektronickým prístupom 
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8.  Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov 
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11.  „V“ - Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o používaní služobných cestných 

vozidiel na zvláštne účely 
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17. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 175/2010 o vymedzení príslušnosti útvarov 

Policajného zboru a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri odhaľovaní 

trestných činov, pri zisťovaní ich páchateľov a o postupe v trestnom konaní v znení 

čl. I nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 67/2011  
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18. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o cezhraničnom prenasledovaní na 

území členského štátu schengenského priestoru 
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25. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 95/2005 o zriadení rezortnej pracovnej skupiny 

na hodnotenie pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších 

predpisov  

28. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie personálnych a sociálnych činností  Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o vydaní rozkazu vedúceho služobného úradu Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 2/2011 o zriadení komisie na realizáciu sociálnej politiky 

v oblasti sociálneho fondu 

29.  Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov 
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_004_2012_(4,%205).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_004_2012_(4,%205).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_004_2012_(4,%205).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_005_2012_(6-8).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_005_2012_(6-8).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_011_2012_(16,%2017).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_011_2012_(16,%2017).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_011_2012_(16,%2017).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_071_2010_(175).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_033_2011_(67-69).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_012_2012_(18,%2019).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_012_2012_(18,%2019).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_012_2012_(18,%2019).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_017_2012_(25-29).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_017_2012_(25-29).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_017_2012_(25-29).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-095.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_017_2012_(25-29).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_002_2011_(2).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_017_2012_(25-29).pdf


 

30.  „V“ - Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o používaní informačno-technických 

prostriedkov 

 - v znení NMV č. 10/2013, NMV č. 153/2015 
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31. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o pyrotechnickej činnosti  

- v znení NMV č. 39/2017,  
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34. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 73/2009 o vydaní vzorového organizačného 

poriadku okresného riaditeľstva Policajného zboru v znení neskorších predpisov  
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36. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení  nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 15/2002, ktorým sa upravujú podrobnosti o hodnostiach 

príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej 

republiky č. 14/2006 

 

37. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 76/2010 o služobnom preukaze príslušníka 

Hasičského a záchranného zboru 
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42. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov príslušníkov Hasičského a 

záchranného zboru 

 

43  Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o strate úradnej pečiatky so štátnym znakom a textom „Okresné 

riaditeľstvo PZ v Senici“ s priemerom 17 mm a evidenčným číslom 16   

 

44.  Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o strate úradnej pečiatky so štátnym znakom a textom „Ministerstvo 

vnútra Slovenskej republiky“ s priemerom 22 mm a evidenčným  číslom 9 

 

45.  Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Vykonávacej dohody o 

vzájomnej spolupráci k Zmluve medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a 

Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci medzi sekciou 

kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Generálnym 

riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže   

 

46.  Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Vykonávacej dohody o 

poskytovaní údajov z informačných systémov Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

Ministerstvu školstva Slovenskej republiky uzatvorená medzi sekciou informatiky, 

telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, sekciou verejnej 

správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Ústavom informácií a prognóz školstva 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_019_2012_(31).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_019_2012_(31).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_019_2012_(31).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_022_2017_(39-40).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_021_2012_(33,34).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_021_2012_(33,34).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_073.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_022_2012_(35-37).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_022_2012_(35-37).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_022_2012_(35-37).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2002/N%20MV%20SR-2002-015.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-014.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_022_2012_(35-37).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_028_2010_(75-78).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_025_2012_(41-46).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_025_2012_(41-46).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_025_2012_(41-46).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_025_2012_(41-46).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_025_2012_(41-46).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_025_2012_(41-46).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_025_2012_(41-46).pdf


 

podľa čl. 3 Rámcovej dohody o poskytovaní údajov z informačných systémov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky Ministerstvu školstva Slovenskej republiky z 2. decembra 2009.  
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47.  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizovaní súčinnosti pri ochrane 

určenej osoby, určeného objektu, diplomatickej misie a zahraničnej delegácie 

 

Čiastka 27 

 

48.  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým  sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 26/2007 o postupe pri umiestňovaní cudzincov do 

útvaru policajného zaistenia pre cudzincov v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej 

republiky č. 146/2010 a o zmene a doplnení niektorých nariadení ministra vnútra Slovenskej 

republiky 

- čl. I zrušený NMV č. 115/ 2018 
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50.  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vyžadovaní a schvaľovaní letov 
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51. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o príprave a predkladaní materiálov na 

rokovanie porady vedenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a ktorým sa menia 

niektoré interné akty riadenia 

 

53. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov 

 

54.  Oznámenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

rozkazu vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 1/2012 o 

zriadení komisie na realizáciu sociálnej politiky v oblasti sociálneho fondu 
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58. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o postupe pri vykonávaní 

psychofyziologického overovania pravdovravnosti  
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62. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov 

 

63. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o vzájomnej 

spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Úradom geodézie, 

kartografie a katastra Slovenskej republiky  

 

64.  Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení dodatku č. 1 k Dohode o 

vzájomnej spolupráci uzatvorenej medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

a Národnou bankou Slovenska dňa 17. mája 2006 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_026_2012_(47).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_026_2012_(47).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_026_2012_(47).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_027_2012_(48).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_027_2012_(48).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_027_2012_(48).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-026.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_057_2010_(146).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2018/C_067_2018_(115).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_029_2012_(50).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_029_2012_(50).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_029_2012_(50).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_030_2012_(51-54).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_030_2012_(51-54).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_030_2012_(51-54).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_030_2012_(51-54).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_030_2012_(51-54).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_033_2012_(58).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_033_2012_(58).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_033_2012_(58).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_035_2012_(61-64).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_035_2012_(61-64).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_035_2012_(61-64).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_035_2012_(61-64).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_035_2012_(61-64).pdf
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65. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení multidisciplinárnej pracovnej 

skupiny na koordináciu činností súvisiacich s určovaním oprávnenosti pobytu cudzincov 
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66. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach 

príslušníkov Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni 

a nariaďovaní služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších 

predpisov 

67. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov 

68. Oznámenie Vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

Smernice vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 

špecifických požiadavkách a osobitnom postupe pri výbere na obsadenie voľných 

štátnozamestnaneckých miest v stálej štátnej službe v oddelení aplikovanej psychológie 

Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru 

 

Čiastka 38 

 

70.  Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody o spolupráci pri 

vykonávaní kontrol podnikateľských subjektov umožňujúcich nelegálnu prácu 
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77. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení Riadiaceho výboru pre projekt 

„Rozšírenie informačného systému Policajného zboru ACHERON“ realizovaný v rámci 

Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce  

78. Oznámenie vedúcej služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu vedúcej služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 6/2012 o 

adaptačnom vzdelávaní štátnych zamestnancov 

79. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov 

80. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov 
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81.  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 57/2007 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene nariadenia Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 15/2005 o ustanovení územnej pôsobnosti a hlavných úloh 

riaditeľstiev hraničnej a cudzineckej polície a ustanovení hlavných úloh organizačných 

celkov úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru a ktorým sa menia a 
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dopĺňajú niektoré interné predpisy v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky  č. 57/2007 

- čl. I zrušený čl. 49 NMV č. 39/2015   

 

88.  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 19/2009 o vydaní vzorového organizačného 

poriadku krajského riaditeľstva Policajného zboru 
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89. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o používaní skrytého výstražného 

a rozhlasového zariadenia 

90. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov 

91. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o poskytovaní 

údajov z informačného systému Policajného zboru Dopravné nehody č. PPZ-ODP-28-

022/2012 medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Úradom pre dohľad nad 

zdravotnou starostlivosťou 
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92. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 o postupe pri využívaní sadzobníka pokút v 

pôsobnosti Policajného zboru v znení neskorších predpisov  
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96.  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o prevádzke rádiokomunikačnej siete 

SITNO štátnej správy Slovenskej republiky 

 

Čiastka 57 

 

98. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 3/2012 o zriadení pracovných skupín na zabezpečenie 

plnenia úloh súvisiacich so schengenským hodnotením Slovenskej republiky v rokoch 2012  

a 2013 
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99.  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 74/2009 o informačnom systéme záujmové osoby 

Policajného zboru v znení čl. II nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 178/2010 
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102. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o  projekte Zabezpečenie, dodávka a inštalácia 

hardvérových a softvérových častí informačného systému EUCARIS  

103. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 126/2010 o postupe na úseku ochrany kultúrneho dedičstva v znení  

neskorších predpisov a o zmene nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 60/2009 
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o informačnom systéme evidencia odcudzených a  nájdených umeleckých predmetov 

v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 166/2010  

105. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti úradnej pečiatky so štátnym znakom a textom 

„Krajské riaditeľstvo PZ v Nitre“ a úradných pečiatok so štátnym znakom a textom „Krajské 

riaditeľstvo PZ v Nitre“ 

106. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálna polícia č. 1526 

107. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov 
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108. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 78/2011 o zabezpečení projektu Elektronická identifikačná karta 
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110. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení komisie na prebratie diela - prvej 

etapy projektu Komplexný informačný systém spravodajskej jednotky finančnej polície 

úradu boja proti organizovanej kriminalite prezídia Policajného zboru 
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113. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálna polícia č. 3237 
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116. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 1/2009 o príprave zmlúv v znení neskorších predpisov 
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117. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 24/1998 o úprave času služby príslušníkov Policajného zboru 

v znení neskorších predpisov 

119. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 166/2011 o projekte Informačný systém registra adries 
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120. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o činnosti oddelení hraničnej kontroly 

Policajného zboru 

- v znení NMV č. 129/2013,  NMV č. 111/2014, NMV č. 115/ 2018, N MV č. 80/2020,, 

N MV č. 88/2021 

 

Čiastka 69 
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123. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov 
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124. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení pracovnej skupiny na zavedenie 

testovacej prevádzky praktickej aplikácie objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla  

           -v znení RMV č.99/2013 

 

125. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Memoranda o spolupráci 

pri realizácii spoločných projektov, akvizičnej činnosti a posilnení spolupráce v oblasti 

výskumu a vývoja medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a  Ústavom 

informatiky Slovenskej akadémie vied 
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127. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej  republiky o organizačnom zabezpečení projektu 

Elektronické služby národnej evidencie vozidiel 

            -v znení RMV č. 115/2013, RMV č. 39/2014, RMV č. 120/2014, RMV č. 109/2015 
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130. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 121/2011 o  projekte Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii 

vozidla 

 

131. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobného preukazu 
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132. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 42/2004 o zriadení a zložení poradných orgánov 

ministra vnútra Slovenskej republiky a ktorým sa dopĺňa nariadenie Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 18/2003 o zriadení krízových štábov v znení nariadenia Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 12/2004 v znení čl. III nariadenia Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 51/2012 

 

133. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy  o spolupráci v 

obvode železničných dráh medzi Železnicami Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky  
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134. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o organizačnom poriadku Úradu 

splnomocnenca vlády Slovenskej republiky pre rozvoj občianskej spoločnosti 
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136.  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o archívnom poriadku Archívu 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Levoča  
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138. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o organizačnom zabezpečení projektu 

elektronizácia služieb matriky 

139. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 122/2011 o projekte Elektronické služby centrálnej ohlasovne 

140.  Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody o vzájomnej 

spolupráci a poskytovaní pomoci pre prípad vzniku mimoriadnej udalosti na jadrovom 

zariadení medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Slovenskými elektrárňami, 

a.s. 

141.    Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov 

142.  Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobného preukazu 
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143. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 78/2011 o zabezpečení projektu Elektronická identifikačná karta v 

znení rozkazu ministra vnútra Slovenskej republiky č. 108/2012 

 

144. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného 

úradu Ministerstva vnútra o neplatnosti preukazu zamestnankyne 
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145. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 167/2011 o zriadení Riadiaceho výboru pre projekt 

„Zlepšenie pripravenosti záchranných zložiek Ministerstva vnútra Slovenskej republiky“ 

implementovaného v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce  
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147.     Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní a vykonávaní služobnej 

prípravy príslušníkov Policajného zboru 

 -v znení NMV č. 103/2013 

 

148. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov 
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150. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach poskytovania 

zdravotnej starostlivosti a špecifickej zdravotnej starostlivosti v Policajnom zbore, v 

Hasičskom a záchrannom zbore a v Horskej záchrannej službe a o zmene nariadenia 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 14/2003 o zdravotnej starostlivosti a lekárskej 

posudkovej činnosti v Hasičskom a záchrannom zbore v znení nariadenia ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 14/2004 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_090_2012_(161,%20162).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_090_2012_(161,%20162).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_090_2012_(161,%20162).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_060_2011_(121-123).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_090_2012_(161,%20162).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_090_2012_(161,%20162).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_090_2012_(161,%20162).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_081_2012_(143,%20144).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_081_2012_(143,%20144).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_038_2011_(78-80).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_060_2012_(108,%20109).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_081_2012_(143,%20144).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_082_2012_(145).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_082_2012_(145).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_087_2011_(167).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_084_2012_(147,%20148).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_084_2012_(147,%20148).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_47_2013_(103,%20104).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_084_2012_(147,%20148).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_086_2012_(150).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_086_2012_(150).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2003/N%20MV%20SR-2003-014.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-014.pdf
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154.  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 57/2007 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých 

nariadení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  

- čl. I a II zrušené čl. 49 NMV č. 39/2015 
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155. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení pracovnej skupiny na zabezpečenie 

plnenia ex ante kondicionality - efektivita verejnej správy členských štátov EÚ: existencia 

stratégie na posilňovanie efektivity verejnej správy členského štátu EÚ vrátane reformy 

verejnej správy 

156. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov 

157. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti preukazov zamestnancov vykonávajúcich práce 

vo verejnom záujme 

158. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov príslušníkov Policajného 

zboru a príslušníka Železničnej polície 

159. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení dodatku č. 2 k 

Zriaďovacej listine „REKREAČNÉ ZARIADENIE MINISTERSTVA VNÚTRA 

SLOVENSKEJ REPUBLIKY SIGNÁL PIEŠŤANY“ 

160. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o prijatí Memoranda o mezinárodní 

spolupráci ve vzdělávaní a podpoře vědecko-technického rozvoje v ochraně obyvatelstva a 

krízovém managementu 
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161. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o prevádzke automatizovaného 

Informačného systému Policajného zboru IPOLDAT a manuálnej operatívno-taktickej 

evidencie 

 -v znení čl. IV NMV č. 54/2013, NMV č. 75/2014, čl. II NMV č. 118/2019, 
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163. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 1/2009 o príprave zmlúv v znení neskorších 

predpisov 

164. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 124/2010 o plnomocenstvách  

165.  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 78/2005 o riešení a likvidácii škôd v znení 

nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 58/2010 

 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_088_2012_(154).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_088_2012_(154).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-057.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_021_2015_(39).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_089_2012_(155-160).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_089_2012_(155-160).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_089_2012_(155-160).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_089_2012_(155-160).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_089_2012_(155-160).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_089_2012_(155-160).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_089_2012_(155-160).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_090_2012_(161,%20162).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_090_2012_(161,%20162).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_23_%202013_(54-56).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_042_2014_(75-76).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_094_(118).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_091_2012_(163-165).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_091_2012_(163-165).pdf
http://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_001.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_091_2012_(163-165).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_048_2010_(124).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_091_2012_(163-165).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-078.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_020_2010_(58,59).pdf
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175.   Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších  vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

176.   Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších  vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti preukazu zamestnankyne vykonávajúcej práce vo 

verejnom záujme 

177.  Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o podpísaní smernice Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 10. decembra 

2012 č. SVS-OKMVS1-2012/028053, ktorou sa určuje vnútorná organizácia obvodného 

úradu  

178.   Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti úradnej pečiatky so štátnym znakom a textom „Okresné 

riaditeľstvo PZ v Košiciach“ s číslom 22 
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180. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o etickom kódexe zamestnancov pri 

výkone práce vo verejnom záujme k Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky  

 

 

ROK 2013 
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4. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 80/2009 o postupe pri zabezpečovaní správy 

majetku štátu v znení neskorších predpisov 

 

6. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 19/2009 o vydaní vzorového organizačného 

poriadku krajského riaditeľstva Policajného zboru v znení neskorších predpisov a o zmene 

nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 73/2009 o vydaní vzorového 

organizačného poriadku okresného riaditeľstva Policajného zboru v znení neskorších 

predpisov 
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7.  Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení zásahovej skupiny národnej 

kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru  

8. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 175/2010 o vymedzení príslušnosti útvarov 

Policajného zboru a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri odhaľovaní 

trestných činov, pri zisťovaní ich páchateľov a o postupe v trestnom konaní v znení 

neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých nariadení ministra vnútra Slovenskej 

republiky 

           - čl. III zrušený čl. 13 NMV č. 2/2014, čl. II zrušený čl. 16 NMV č. 161/2019 
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_097_2012_(174-178).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_097_2012_(174-178).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_097_2012_(174-178).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_097_2012_(174-178).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_097_2012_(174-178).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_099_2012_(180).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_099_2012_(180).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_003_2013_(4-6).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_003_2013_(4-6).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_080.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_003_2013_(4-6).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_019.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_073.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_004_2013_(7,%208).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_004_2013_(7,%208).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_004_2013_(7,%208).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_071_2010_(175).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_002_2014_(2).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_128_(161).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_005_2013_(9).pdf


 

 

9. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 43/2010 o registratúrnom poriadku v znení 

nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 97/2012 a o zmene niektorých 

nariadení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 - čl. I zrušený čl. 29 NMV č. 98/2016 

 - čl. III zrušený čl. 21 N MV SR č. 15/2021  
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10.  „V“ - Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 30/2012 o používaní informačno-technických 

prostriedkov 
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13.  Oznámenie vedúcej služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

nariadenia vedúcej služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  č. 15/2012 o 

etickom kódexe štátnych zamestnancov vykonávajúcich štátnu službu v služobnom úrade 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky  
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14. Úplné znenie nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 78/2005 o riešení a likvidácii 

škôd, ako vplýva zo zmien a doplnení vykonaných nariadením ministra vnútra Slovenskej 

republiky č. 58/2010 a nariadením ministra vnútra Slovenskej republiky č. 165/2012 

 

15. Úplné znenie nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 1/2009 o príprave zmlúv, ako 

vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných nariadením ministra vnútra Slovenskej republiky 

č. 4/2011, nariadením ministra vnútra Slovenskej republiky č. 182/2011, nariadením ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 116/2012 a nariadením ministra vnútra Slovenskej republiky 

č. 163/2012 

 

16. Úplné znenie nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 124/2010 o 

plnomocenstvách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných nariadením Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 164/2012 
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18.  Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších  vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

19.   Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Vykonávacej dohody podľa 

čl. 3 Zmluvy o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

a Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky zo dňa 9. decembra 2009 

20.  Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Memoranda  o spolupráci 

pri realizácii spoločných projektov, akvizičnej činnosti a posilnení spolupráce v oblasti 

poskytovania informácií o zemetraseniach, pri zabezpečovaní monitorovania zemetrasení  a 

analýzy ich účinkov na území Slovenskej republiky medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky, Geofyzikálnym ústavom Slovenskej akadémie vied a Univerzitou Komenského 

v Bratislave 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_005_2013_(9).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_002_2010_(42-44).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_056_2012_(97).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_048_2016_(98).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_7_(15).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_007_2013_(12,%2013).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_007_2013_(12,%2013).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_008_2013_(14-16).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_008_2013_(14-16).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-078.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_020_2010_(58,59).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_091_2012_(163-165).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_008_2013_(14-16).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_001.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_004_2011_(4,5).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_094_2011_(182,183).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_066_2012_(116).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_091_2012_(163-165).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_008_2013_(14-16).pdf
http://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_048_2010_(124).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_091_2012_(163-165).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_009_2013_(17-23).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_009_2013_(17-23).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_009_2013_(17-23).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_009_2013_(17-23).pdf


 

21.  Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku č. 3 medzi 

Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a.s. a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky k 

Zmluve o zabezpečení fyzickej ochrany prepravy rádioaktívneho materiálu medzi 

Slovenskými elektrárňami, a.s. a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky uzavretej 27. 

marca 2006 podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v znení Dodatkov č. 1 a 2 uzavretými 

medzi Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a.s. a Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky  

22.   Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku č. 2 k zriaďovacej 

listine č. p.: VS-236-23/1994 „Stredisko štátnej športovej reprezentácie Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky“ 

23.   Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku č. 3 k Zriaďovacej 

listine „Centrum účelových zariadení“ 
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24. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní stravovania 

- v znení N MV č. 126/2021, N MV č. 1/2022 
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26. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o služobnej kynológii  

- v znení NMV č. 90/2018 
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27.   „V“ - Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o  niektorých osobitostiach výkonu 

služby príslušníka Policajného zboru pri plnení úloh na úseku kriminálneho spravodajstva 

a použitia agenta 
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31. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov 

32. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov príslušníkov Hasičského 

a záchranného zboru  

33. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálna polícia č. 2104 

34. Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o podpísaní Dodatku č. 2 k Dohode o zriadení medzirezortného 

Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou zo dňa 3. júla 2001 (v znení 

dodatku č. 1, ktorý bol signovaný zmluvnými stranami  26. júna 2009) 
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35. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 82/2007 o prevádzke vízového informačného systému 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_009_2013_(17-23).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_009_2013_(17-23).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_009_2013_(17-23).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_010_2013_(24,%2025).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_010_2013_(24,%2025).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_92_(126).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2022/C_2022_001_(1).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_011_2013_(26).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_011_2013_(26).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2018/C_048_2018_((90).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_0014_2013_(30%20-%2034).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_0014_2013_(30%20-%2034).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_0014_2013_(30%20-%2034).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_0014_2013_(30%20-%2034).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_0014_2013_(30%20-%2034).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_0015_2013_(35).pdf.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_0015_2013_(35).pdf.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-082.pdf


 

a o zmene nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 59/2006 o heslách a o zmene 

nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 54/1993 o zásadách a podmienkach 

prevádzky na linkových sieťach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o zmene 

a doplnení nariadenia ministra vnútra č. 20/2008 o národnom informačnom systéme 

sfalšovaných a  autentických dokladov v znení neskorších predpisov 
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38. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení pracovnej skupiny na prehodnotenie 

obsahu, zamerania a dĺžky pomaturitného kvalifikačného štúdia poskytujúceho 

základné policajné vzdelanie a pomaturitného zdokonaľovacieho štúdia poskytujúceho 

špecializované policajné vzdelanie 

 

Čiastka 19 

41.  Oznámenie generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobného preukazu príslušníka Policajného zboru 

 

Čiastka 20 

 

44. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej  republiky, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 80/2010 o organizačnom zabezpečení projektu centrálneho 

informačného systému registra fyzických osôb 
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49.  Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o  uzatvorení Vykonávacej dohody k 

Zmluve medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a  Ministerstvom spravodlivosti 

Slovenskej republiky o  vzájomnej spolupráci zo dňa 9. decembra 2009 o podrobnostiach pri 

zisťovaní osobných údajov a informácií v evidenciách  

50.   Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o spolupráci pri 

odstraňovaní prekážok cestnej premávky medzi ČESMAD Slovakia a Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky  
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51. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o prideľovaní úloh z uznesení vlády 

Slovenskej republiky a administratívnej kontrole ich plnenia 

53. Oznámenie 1. zástupcu generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov príslušníkov 

Policajného zboru 
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54. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 74/2009 o informačnom systéme záujmové osoby Policajného 

zboru v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých nariadení ministra vnútra 

Slovenskej republiky 

 čl. II zrušený NMV č. 83/2014,  

 čl. V zrušený čl. 13 NMV č. 118/2019, 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-059.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/1984-1993/C_0054_1993_.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_020.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_017_2013(38).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_017_2013(38).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_019_2013(40,41).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_019_2013(40,41).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_020_2013_(42-44).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_020_2013_(42-44).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_029_2010_(79,80).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_021_2013_(45-50).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_021_2013_(45-50).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_021_2013_(45-50).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_022_2013_(51-53).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_022_2013_(51-53).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_022_2013_(51-53).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_23_%202013_(54-56).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_23_%202013_(54-56).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_074.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_046_2014_(83).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_128_(161).pdf


 

55. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej  republiky o zriadení pracovnej skupiny na vytvorenie 

programu ďalšieho vzdelávania zamestnancov štátnej správy v oblasti integrovaného 

záchranného systému 
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58. Oznámenie 1. zástupcu generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní Prehľadu interných aktov riadenia 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ministra vnútra Slovenskej republiky, štátneho 

tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a vedúceho služobného úradu Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky, platných v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

k 27. marcu 2013 
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60. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 62/2006 o informačnom toku na úseku boja proti drogám 

 

61. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 48/2007 o medzinárodnej policajnej spolupráci vykonávanej 

prostredníctvom Národnej ústredne SIRENE v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej 

republiky č. 36/2008 

 

62. Oznámenie 1. zástupcu generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov príslušníkov 

Policajného zboru 

 

63. Oznámenie vedúcej služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

nariadenia vedúcej služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2013 o 

formách prehlbovania kvalifikácie a podrobnostiach pri poskytovaní a  čerpaní služobných dní 

na prehlbovanie kvalifikácie štátnych zamestnancov v služobnom úrade Ministerstvo vnútra 

Slovenskej republiky 
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64.  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 49/2007 o prevádzke národnej časti Schengenského 

informačného systému v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 38/2008 

 

65. Oznámenie 1. zástupcu generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov príslušníkov 

Policajného zboru 
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67. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 19/2009 o vydaní vzorového organizačného poriadku krajského 

riaditeľstva Policajného zboru v znení neskorších predpisov 
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_23_%202013_(54-56).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_24_2013_(57,58).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_24_2013_(57,58).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_26_2013(60-63).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_26_2013(60-63).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2006/N%20MV%20SR-2006-062.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_26_2013(60-63).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-048.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_036.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_26_2013(60-63).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_26_2013(60-63).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_005_2013_(9).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_27_2013_(64,65).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_27_2013_(64,65).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2007/N%20MV%20SR-2007-049.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_038.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_27_2013_(64,65).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_29_2013_(67).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_29_2013_(67).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_019.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_31_2013_(69-74).pdf


 

71. Oznámenie 1. zástupcu generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov príslušníkov 

Policajného zboru  

72. Oznámenie 1. zástupcu generálnej riaditeľky sekcie legislatívy a vonkajších vzťahov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov zamestnancov  

73. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku č. 4 k Zriaďovacej 

listine „Centrum účelových zariadení“ 

74.  Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o  uzatvorení Koordinačnej dohody 

č.  Z/BTS/LETO/167/243/2012 medzi Letiskom M. R. Štefánika Airport Bratislava, a.s. (BTS) 

Bratislava a  Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
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75. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o personálnej pôsobnosti vo veciach 

pracovnoprávnych vzťahov na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 

- v znení NMV č. 118/2017 
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77. „V“ - Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení medzirezortnej pracovnej 

skupiny na vybudovanie systému na odpočúvanie a  zaznamenávanie prevádzky 

v elektronických komunikačných sieťach 
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78. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení pracovnej skupiny na zabezpečenie 

prípravy Operačného programu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky „Efektívna verejná 

správa“ pre programové obdobie 2014 – 2020 

 

80. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení štábu na zabezpečenie osláv 1150. 

výročia príchodu svätého Cyrila a svätého Metoda na naše územie 
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81. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hlasovej sieti 

- v znení NMV č. 5/2019 

 

82. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa  mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 80/2009 o postupe pri zabezpečovaní správy 

majetku štátu v znení neskorších predpisov a o zmene nariadenia Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 73/2010 o postupe pri vykonávaní inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov 

- čl. II zrušený čl. 17 NMV č. 77/2015 
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83. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 78/2005 o riešení a likvidácii škôd v znení neskorších predpisov 

 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_31_2013_(69-74).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_31_2013_(69-74).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_31_2013_(69-74).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_31_2013_(69-74).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_32_2013_(75).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_32_2013_(75).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_070_2017_(116-119).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_35_2013_(78-80).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_35_2013_(78-80).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_35_2013_(78-80).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_36_%202013_(81-82).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_36_%202013_(81-82).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_005_(5).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_36_%202013_(81-82).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_080.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_027_2010_(73,74).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_043_2015_(77).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_37_2013_(83-84).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_37_2013_(83-84).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-078.pdf
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85. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o ustanovení sumy vreckového v eurách alebo 

v cudzej mene pri zahraničnej služobnej ceste 
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87. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o používaní medzinárodnej počítačovej 

siete Internet 

88. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o počítačových sieťach 

- v znení N MV č. 103/2020 
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90. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 81/2004 o určení termínu, spôsobu a formy výplaty dávok výsluhového 

zabezpečenia a dávok dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov  
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92. Oznámenie generálnej riaditeľky kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

odznaku Kriminálna polícia č. 2829 

 

93. Oznámenie generálnej riaditeľky kancelárie ministra vnútra  Slovenskej republiky o neplatnosti 

odznaku Kriminálna polícia č. 2482 

 

94. Oznámenie generálnej riaditeľky kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

troch okrúhlych pečiatok so štátnym znakom a textom „Okresné riaditeľstvo PZ v Trebišove, “ 

s priemerom 17 mm,  evidenčné čísla 1, 2, 4 

 

95. Oznámenie generálnej riaditeľky kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru  
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96. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o  uzatvorení Zmluvy o  vzájomnej 

spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a firmou SECAR, s. r.o. 

Bratislava 

97. Oznámenie generálnej riaditeľky kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

preukazov zamestnancov   
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98. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení komisie na prípravu návrhu zákona 

o služobnom pomere 

99. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 124/2012 o zriadení pracovnej skupiny na zavedenie testovacej 

prevádzky praktickej aplikácie objektívnej zodpovednosti držiteľa vozidla 
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_43_2013_(92-95).pdf
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_43_2013_(92-95).pdf
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_44_2013_(96-97).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_44_2013_(96-97).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_44_2013_(96-97).pdf
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_45_2013_(98-100).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_071_2012_(124,%20125).pdf
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102. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 19/2009 o vydaní vzorového organizačného poriadku krajského 

riaditeľstva Policajného zboru v znení neskorších predpisov a o zmene nariadenia ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 73/2009 o vydaní vzorového organizačného poriadku okresného 

riaditeľstva Policajného zboru v znení neskorších predpisov 
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103. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 147/2012 o zabezpečovaní a vykonávaní služobnej prípravy 

príslušníkov Policajného zboru 
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107. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody o prepojení 

informačného systému Ústredná evidencia priestupkov Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky a Systému pre správu súdnych spisov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej 

republiky  
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108. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o koordinácii zahraničnej pomoci 

 

Čiastka 50 

 

109. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o medzinárodnom komunikačnom rozhraní 

na automatický obojsmerný prenos informácií a osobných údajov medzi evidenciou vozidiel, 

evidenciou dopravno-správnych agend a európskou databázou vozidiel a vodičských 

preukazov – EUCARIS NMV č. 123/2014 
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111. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podpísaní ZRIAĎOVACEJ LISTINY 

„Centrum polygrafických služieb Ministerstva vnútra SR“ 
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112. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o pyrotechnickej komisii 

113. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 144/2003 o zabezpečení analyzátorov dychu na vykonávanie 

dychových skúšok a o ich používaní 

 

Čiastka 54 

115. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 127/2012 o organizačnom zabezpečení projektu Elektronické 

služby národnej evidencie vozidiel 
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120.  „V“ - Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 77/2013 o zriadení medzirezortnej pracovnej skupiny na 

vybudovanie systému na odpočúvanie a  zaznamenávanie prevádzky v  elektronických 

komunikačných sieťach 
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123. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 166/2011 o projekte Informačný systém registra adries v 

znení rozkazu ministra vnútra Slovenskej republiky č. 119/2012 
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126. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o prerozdelení parkovacích miest v objekte 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Bratislava,  Pribinova ul. č. 2  

v znení RMV č. 161/2013 
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127.  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 40/2006 o postupe pri evidovaní a manipulácii 

s internými aktmi riadenia a úradnými pečiatkami v znení neskorších predpisov 
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129. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 120/2012 o činnosti oddelení  hraničnej kontroly 

Policajného zboru 

130. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 122/2011 o projekte Elektronické služby centrálnej 

ohlasovne v znení rozkazu ministra vnútra Slovenskej republiky č. 139/2012 

131. Oznámenie generálnej riaditeľky kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky 

o neplatnosti preukazov zamestnancov  

132. Oznámenie generálnej riaditeľky kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky 

o  neplatnosti služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru  
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133. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zásadách ochrany objektov 
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134. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení riadiaceho výboru a pracovnej 

skupiny na realizáciu projektu „Národný program vzdelávania pre integrovaný záchranný 

systém vo väzbe na podporu človeka v tiesni a úlohy v oblasti bezpečnostného systému 

štátu“ 
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135. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o poskytovaní náhrady za pohotovosť pri 

zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie zamestnancom pri výkone práce vo 

verejnom záujme 

- v znení NMV č. 10/2016, NMV č. 12/2017, NMV č. 11/2018, NMV č. 10/2019 
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138. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 64/2002 o medzinárodnej spolupráci Policajného zboru pri 

medzinárodných futbalových zápasoch alebo iných medzinárodných športových podujatiach 
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143. Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa upravuje postup pri zriadení 

a zrušení pracoviska okresného úradu 
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144. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 62/2000 o postupe príslušníkov Policajného zboru pri predstieranom 

prevode veci v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 44/2005  
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145. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o postupe pri  zabezpečovaní finančných 

prostriedkov určených na krátkodobé použitie v rámci operatívno-pátracej činnosti 

- v znení NMV č. 36/2018, NMV č. 22/2019 
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147. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach služobného hodnotenia 

príslušníka Hasičského a záchranného zboru a príslušníka Horskej záchrannej služby 

149. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 74/2007 o vydávaní, výmene a odovzdávaní 

preukazov v znení neskorších predpisov 

150. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zastavení prevádzky niektorých prostriedkov 

šifrovej ochrany informácií 

 

Čiastka 81 

 

153. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 70/2010 o používaní informačného systému Evidencia 

nežiaducich osôb, blokovaných osôb, dopravných prostriedkov a vecí na hraničných 

priechodoch a o zmene a doplnení niektorých interných aktov riadenia v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých nariadení ministra vnútra Slovenskej republiky 

 

- - zrušuje sa čl. III článkom 13 NMV č. 128/2021  
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156. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o informačnom systéme Medzinárodná 

policajná spolupráca  

 v znení N MV č. 50/2021 
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158. Pokyn generálneho riaditeľa sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o podrobnostiach poskytovania rovnošaty letca  
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160. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 80/2009 o postupe pri zabezpečovaní správy 

majetku štátu v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení nariadenie Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 73/2010 o postupe pri vykonávaní inventarizácie majetku, záväzkov 

a rozdielu majetku a záväzkov v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 82/2013  

- čl. II zrušený čl. 17 NMV č. 77/2015 

 

161. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 126/2013 o prerozdelení parkovacích miest v objekte Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky, Bratislava, Pribinova ul. č. 2 
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162. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zriaďovaní záchranného tímu na 

poskytovanie pomoci  

- v znení NMV č. 87/2017, NMV č. 12/2019, 
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165. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zrušení a o zmene stupňov utajenia  

166. Oznámenie generálnej riaditeľky kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky 

o neplatnosti odznaku Kriminálna polícia č. 3647 

167. Oznámenie generálnej riaditeľky kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o 

neplatnosti služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru a príslušníka Železničnej 

polície 

 

Čiastka 92 

 

169. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vykonávaní opatrení hospodárskej 

mobilizácie 

170. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 86/1997 o pravidlách služobnej zdvorilosti v Policajnom zbore v 

znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 76/2005 

171. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o ukončení mimorezortného zmluvného 

vzťahu so spoločnosťou SEKO HELI s.r.o. 
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172. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o skvalitnení personálneho zloženia určených 

útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Policajného zboru 
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174. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o poskytovaní kúpeľnej starostlivosti 
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175. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o určení znaku národnej kriminálnej 

agentúry Prezídia Policajného zboru NMV č. 119/2014 

176. Oznámenie generálnej riaditeľky kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 
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177. „V“ - Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 77/2013 o zriadení medzirezortnej pracovnej skupiny na 

vybudovanie systému na odpočúvanie a zaznamenávanie prevádzky v elektronických 

komunikačných sieťach v znení rozkazu ministra vnútra Slovenskej republiky č. 120/2013 

 

Čiastka 98 

 

179. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 166/2011 o projekte Informačný systém registra adries v znení 

neskorších predpisov 
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182. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 19/2009 o vydaní vzorového organizačného poriadku 

krajského riaditeľstva Policajného zboru v znení neskorších predpisov a  o  zmene a doplnení 

nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 73/2009 o vydaní vzorového 

organizačného poriadku okresného riaditeľstva Policajného zboru v znení neskorších 

predpisov  

 

Čiastka 103 

 

184. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o príprave a predkladaní materiálov na 

rokovanie vlády Slovenskej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky  

- NMV č. 12/2018, 
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_101_2013_(182).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_019.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_073.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_103_2013_(184).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_103_2013_(184).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2018/C_009_2018_(12-13).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_001_2014_(1).pdf


 

1.  Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 175/2010 o vymedzení príslušnosti útvarov Policajného zboru 

a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri odhaľovaní trestných činov, 

pri zisťovaní ich páchateľov a o postupe v trestnom konaní v znení neskorších predpisov 

a o zmene a doplnení niektorých nariadení ministra vnútra Slovenskej republiky  
- čl. II zrušený čl. 16 NMV č. 161/2019 

 

Čiastka 2 

 

2. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o prevádzke informačného systému denník 

vyšetrovacích spisov 

- v znení NMV č. 4/2017, NMV č. 199/2019, 76/2021, N MV č. 23/2022 
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4. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky 15/2010 o postupe na úseku trestnej činnosti falšovania v znení 

neskorších predpisov a o zmene niektorých nariadení ministra vnútra Slovenskej republiky 

- čl. III a IV zrušené čl. 19 NMV č. 85/2015, čl. II zrušený čl. 10 NMV č. 143/2017, 

čl. VI zrušený čl. 17 NMV 104/2019; čl. V zrušený čl. 50  N MV SR č. 3/2021  

 

5. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 20/2009 o tematickom zameraní na vykonanie záverečnej 

vyšetrovateľskej skúšky v znení rozkazu ministra vnútra Slovenskej republiky č. 177/2010 

 

6. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 69/2010 o používaní komunikačného rozhrania 

Service Desk 
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14. Oznámenie generálnej riaditeľky kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky 

o neplatnosti služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

 
Čiastka 7 

 
15. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o určení síl a prostriedkov na plnenie 

úloh pri vzniku udalostí podliehajúcich Medzinárodným zdravotným predpisom Svetovej 

zdravotníckej organizácie 
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17.  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o tlačovinách 

 

Čiastka 11 

 

20. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2011 o postupe pri nakladaní s vecou 

zaistenou útvarom Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_001_2014_(1).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_071_2010_(175).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_128_(161).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_002_2014_(2).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_002_2014_(2).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_002_2017_%20(4).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_163_(199).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_49_(76).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2022/C_2022_019_(21-24).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_004_2014_(4-6).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_004_2014_(4-6).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_006%20_2010_(15-17).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_047_2015_85-86).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_086_2017_(143).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_083_(104).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_3_(3).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_004_2014_(4-6).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/Rozkazy/2009/R_MV_SR_2009_020.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_072_2010_(176-178).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_004_2014_(4-6).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_025_2010_(69-71).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_006_2014_(12-14).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_006_2014_(12-14).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_007_2014_(15).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_007_2014_(15).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_009-_2014_(17).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_009-_2014_(17).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_011_2014_(20-21).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_011_2014_(20-21).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_006_2011_(7).pdf


 

21. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 39/2009 o pravidlách nosenia služobnej rovnošaty 

Policajného zboru, rovnošaty hudby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a rovnošaty 

letca 
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22. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Úradom pre dohľad nad zdravotnou 

starostlivosťou o vzájomnom poskytovaní informácií o fyzických osobách z registra 

fyzických osôb 

23. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku č. 1 zmluvy 

o vzájomnej spolupráci a výmene informácií medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky a Železničnou spoločnosťou Slovensko a. s. 

24. Oznámenie generálnej riaditeľky kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky 

o neplatnosti okrúhlej pečiatky so štátnym znakom a  textom „Okresný úrad Liptovský 

Mikuláš“ s priemerom 22 mm,  evidenčné číslo 11 

 

Čiastka 13 

 

26.  Oznámenie generálnej riaditeľky kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o 

neplatnosti okrúhlej pečiatky so štátnym znakom a textom „Krajské riaditeľstvo PZ v 

Trenčíne“, evidenčné číslo 68, s priemerom 17 mm 
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27. „V“ - Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o sledovaní osôb a vecí 

a cezhraničnom sledovaní 

- v znení NMV č. 58/2018, NMV č. 149/2018, NMV č. 30/2019, 

 

Čiastka 15 

 

28. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o plnení úloh Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky v oblasti súkromnej bezpečnosti 

- v znení NMV č. 143/2015, NMV č. 107/2019, 

 

29. Oznámenie generálnej riaditeľky kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

 

Čiastka 17 
 

31. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 1/2010 o Vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky 

 

32. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 181/2010 o postupe pri poskytovaní dotácií v 

pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 

Čiastka 18 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_011_2014_(20-21).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_039.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_012_2014_(22-24).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_012_2014_(22-24).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_012_2014_(22-24).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_012_2014_(22-24).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_013_2014_25-26).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_013_2014_25-26).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_015_2014_(28-29).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_015_2014_(28-29).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_078_2015_(143).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_085_(106-107).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_015_2014_(28-29).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_017_2014_(31-32).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_017_2014_(31-32).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_001_2010_(1).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_017_2014_(31-32).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_075_2010_(181-183).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_018_2014_(33).pdf


 

 

33. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o legislatívnych pravidlách 

- v znení NMV č. 12/2018, NMV č. 6/2019, 
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34. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o postupe migračného úradu Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky, útvarov Policajného zboru a centier podpory pri vykonávaní 

zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov 

- v znení NMV č. 80/2015, NMV č. 131/2015, NMV č. 84/2016, 

 

35. Oznámenie generálnej riaditeľky kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

 

Čiastka 21 

39. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra Slovenskej 

republiky č. 127/2012 o organizačnom zabezpečení projektu Elektronické služby národnej 

evidencie vozidiel v znení rozkazu ministra vnútra Slovenskej republiky č. 115/2013 
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41.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Slovenskou komorou exekútorov o poskytovaní 

informácií a osobných údajov z registra obyvateľov Slovenskej republiky  

 

42. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Vykonávacej dohody o 

odoberaní vzoriek na analýzu deoxyribonukleovej kyseliny osobám vo výkone trestu odňatia 

slobody uzatvorená medzi Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky a Generálnym 

riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže  

- v znení NMV č. 129/2014 

 

43. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku č. 1 k zmluve o 

vzájomnej spolupráci a výmene informácií medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a.s. a 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
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44. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o zabezpečení 

fyzickej ochrany prepravy rádioaktívneho materiálu III. kategórie medzi Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky a DMS s.r.o.   

45. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o realizácii 

spoločných opatrení v obvode železničných dráh medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky a Železničnou spoločnosťou Cargo Slovakia, a.s.   
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47. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 73/2009 / UZ o vydaní vzorového organizačného 

poriadku okresného riaditeľstva Policajného zboru v znení neskorších predpisov    

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_018_2014_(33).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2018/C_009_2018_(12-13).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_006_(6).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_019_2014_(34-35).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_019_2014_(34-35).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_045_2015_(80-82).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_069_2015_(131).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_041_2016_(84).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_019_2014_(34-35).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_021_2014_(38-39).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_021_2014_(38-39).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_072_2012_(126,%20127).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_54_2013_(115,%20116).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_023_2014_(41-43).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_023_2014_(41-43).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_023_2014_(41-43).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_073_2014_(127-129).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_023_2014_(41-43).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_024_2014_(44-45).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_024_2014_(44-45).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_024_2014_(44-45).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_025_2014_(46-48).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_025_2014_(46-48).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_073.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/data4/UZ/N_MV_SR-2009-073-organizacny_poriadok_ORPZ_.pdf


 

48. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov.    
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50.  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečovaní pitného režimu 

a ochrane pri zvýšenej záťaži teplom a chladom. 

  

51. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

odznaku Kriminálna polícia č. 0092  

Čiastka 29 

 

53. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o poskytovaní a používaní osobných 

ochranných pracovných prostriedkov 

 

56. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 13/2010 o postupe pri prijme tiesňového volania na 

národnom čísle tiesňového volania Policajného zboru 158 
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58. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o inšpekcii práce 

59. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 42/2005 o ochrane pred požiarmi v rezorte 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 24/2008 
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60. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku č. 2 k Zmluve 

o postupovaní a vytváraní utajovaných skutočností č.: 002/2012 v znení dodatku č. 1 

61. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o výpožičke medzi 

Sky Toll, a.s. a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky na úseku kontroly elektronického 

výberu mýta 19 ks špeciálnych motorových vozidiel VOLKSWAGEN Multivan 
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62. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o prevode vlastníctva služobných bytov 

v správe Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
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64. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov   

Čiastka 38 

 

68. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o vydaní Pokynu sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 4/2014 

o určení výšky škody na majetku štátu  

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_025_2014_(46-48).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_027_2014_(50-51).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_027_2014_(50-51).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_027_2014_(50-51).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_0029_2014_53.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_0029_2014_53.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_030_2014_(54-56).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_005_2010_(12-14).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_032_2014_(58-59).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_032_2014_(58-59).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_032_2014_(58-59).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2005/N%20MV%20SR-2005-042.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_024.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_033_2014_(60-61).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_033_2014_(60-61).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_033_2014_(60-61).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_034_2014_(62).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_034_2014_(62).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_035_2014_(63-64).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_035_2014_(63-64).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_038_2014_(68-69).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_038_2014_(68-69).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_004_2014_(4-6).pdf


 

69. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

odznaku Kriminálna polícia    
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70. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vyvolávacom informačnom systéme 
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72. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 o postupe pri využívaní sadzobníka pokút 

v pôsobnosti Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 41 

 

73. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o používaní úplného telefónneho zoznamu 

- v znení NMV č. 49/2016,   
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75. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 161/2012 o prevádzke automatizovaného Informačného 

systému Policajného zboru IPOLDAT a manuálnej operatívno-taktickej evidencie v znení 

nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 54/2013 a o zmene a doplnení nariadenia 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 162/2012 o prevádzke automatizovaného informačného 

systému Policajného zboru WPOLDAT v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej 

republiky č. 54/2013  

- čl. II zrušený čl. 13 NMV č. 118/2019, 
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78. Pokyn sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o podrobnostiach poskytovania služobnej rovnošaty a jej súčastí príslušníkov pohotovostnej 

motorizovanej jednotky Policajného zboru   
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80. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o organizačnom zabezpečení projektu 

Elektronický kontraktačný systém Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

81. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 80/2009 o postupe pri zabezpečovaní správy majetku 

štátu v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 73/2010 o postupe vykonávaní inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu 

majetku a záväzkov v znení neskorších predpisov 

- čl. II zrušený čl. 17 NMV č. 77/2015 
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83. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o používaní evidenčno – štatistického 

systému kriminality a systému súčasne stíhaných osôb 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_038_2014_(68-69).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_039_2014_(70-71).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_039_2014_(70-71).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_040_2014_(72).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_040_2014_(72).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_009.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_041_2014_(73-74).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_041_2014_(73-74).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_023_2016_(49).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_042_2014_(75-76).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_042_2014_(75-76).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_090_2012_(161,%20162).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_23_%202013_(54-56).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_090_2012_(161,%20162).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_23_%202013_(54-56).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_094_(118).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_043_2014_(77-78).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_043_2014_(77-78).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_045_2014_(80-82).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_045_2014_(80-82).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_045_2014_(80-82).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_080.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_027_2010_(73,74).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_043_2015_(77).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_046_2014_(83).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_046_2014_(83).pdf
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84. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení  nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 29/2010 o systéme získavania a používania informácií k 

mobilnému telefónu prostredníctvom jeho unikátneho čísla v znení nariadenia ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 54/2013 

 

86. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody o zriadení a činnosti 

spoločného pracoviska 
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87. Nariadenie služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení 

nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 17/2010 o 

podrobnostiach systému riadenia a kontroly fondov všeobecného programu Solidarita a 

riadenie migračných tokov na obdobie rokov 2007-2013 v znení neskorších predpisov 
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89. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení používania typových plánov 

počas dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc Slovenskej republiky 
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91. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 80/2009 o postupe pri zabezpečovaní správy majetku štátu v 

znení neskorších predpisov  

 

92. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

 

Čiastka 55 

 

96. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky informačnom systéme integrovaného 

záchranného systému 

 

97. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 39/2009 o pravidlách nosenia služobnej rovnošaty 

Policajného zboru, rovnošaty hudby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a rovnošaty letca 

v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 21/2014 
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98. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o lekárničke prvej pomoci 

 

Čiastka 57 

 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_047_2014_(84-86).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_047_2014_(84-86).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_008_2010_(28-34).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_23_%202013_(54-56).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_047_2014_(84-86).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_048_2014_(87).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_048_2014_(87).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_049_2014_(88-89).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_049_2014_(88-89).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_051_2014_(91-92).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_051_2014_(91-92).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_080.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_051_2014_(91-92).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_055_2014_(96-97).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_055_2014_(96-97).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_055_2014_(96-97).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_039.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_021_2014_(38-39).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_056_2014_(98).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_056_2014_(98).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_057_2014_(99-101).pdf


 

99. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 74/2009 o informačnom systéme záujmové osoby 

Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

 

101.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Vykonávacej dohody o 

vzájomnej spolupráci v oblasti výkonu leteckej prepravy 
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102. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vyhlásení Dňa Policajného zboru 

- v znení NMV č. 125/2016 

 

Čiastka 59 

103. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

okrúhlych pečiatok 

 

104. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Vykonávacej dohody o 

vzájomnej spolupráci v oblasti polygrafie a v príbuzných odvetviach medzi Ministerstvom 

obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
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105. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o rozpracovaní Integračnej politiky Slovenskej 

republiky 

- v znení OMV č. 61/2018, OMV č. 148/2018 
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106.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o organizačnom zabezpečení projektu 

Informačný systém identifikátora fyzických osôb 

- v znení OMV č. 119/2015, OMV č. 8/2017, O MV č. 36/2021 

 

108. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

 

Čiastka 63 

 

 110.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zriadení krízového štábu Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky a o zmene nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 

42/2004 o zriadení a zložení poradných orgánov ministra vnútra Slovenskej republiky a ktorým 

sa dopĺňa nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 18/2003 o zriadení krízových 

štábov v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 12/2004 v znení 

neskorších predpisov  

 

111.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 120/2012 o činnosti oddelení hraničnej kontroly 

Policajného zboru v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 129/2013  

 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_057_2014_(99-101).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_074.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_057_2014_(99-101).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_058_2014_(102).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_058_2014_(102).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_065_2016_(125).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_059_2014_(103-104).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_059_2014_(103-104).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_059_2014_(103-104).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_060_2014_(105).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_060_2014_(105).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2018/C_031_2018_(61).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2018/C_096_2018_(148).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_061_2014_(106-108).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_061_2014_(106-108).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_063_2015_(119-121).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_004%20_2017_(7-8).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_23_(36-37).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_061_2014_(106-108).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_063_2014_(110-112).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_063_2014_(110-112).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_063_2014_(110-112).pdf


 

112.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o organizačnom zabezpečení projektu 

Elektronické služby informačných systémov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku 

Policajného zboru a projektu Elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na 

úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku  

- v znení čl. I OMV č. 13/2015, OMV č. 120/2015  
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113.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o schválení Pilotného projektu 

antikonfliktných tímov Policajného zboru 

 

Čiastka 68 

 

117. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o organizačnom zabezpečení projektu  

Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov 

  

118. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 78/2011 o zabezpečení projektu Elektronická identifikačná karta v 

znení neskorších predpisov 
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119. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 175/2013 o určení znaku národnej kriminálnej agentúry 

Prezídia Policajného zboru  

Čiastka 70 

 

120. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 127/2012 o organizačnom zabezpečení projektu Elektronické služby 

národnej evidencie vozidiel v znení neskorších predpisov  
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121. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 16/2004 o organizácii a výkone potápačskej činnosti v 

Policajnom zbore v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č.47/2010  

 

122. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 76/2004 o zabezpečovaní a vykonávaní streleckej prípravy 

príslušníkov Policajného zboru v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky 

č. 28/2010  

 

123. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 109/2013 o medzinárodnom komunikačnom rozhraní 

na automatický obojsmerný prenos informácií a osobných údajov medzi evidenciou vozidiel, 

evidenciou dopravno-správnych agend a európskou databázou vozidiel a vodičských 

preukazov – EUCARIS  

 

125. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru  

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_063_2014_(110-112).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_007_2015%20_(11-13).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_063_2015_(119-121).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_064_2014_(113).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_064_2014_(113).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_068_2014_(117-118).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_068_2014_(117-118).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_068_2014_(117-118).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_038_2011_(78-80).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_069_2014_(119).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_069_2014_(119).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_96_2013_(175-176).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_070_2014_(120).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_070_2014_(120).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_072_2012_(126,%20127).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_071_(121-125).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_071_(121-125).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-016.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_015_2010_(47-49).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_071_(121-125).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-076.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-076.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_071_(121-125).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_50_2013_(109).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_071_(121-125).pdf
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127. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vyznamenaniach a oceneniach 

  

128. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení komisie na prešetrenie užívania 

majetku štátu  

 

129. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku č. 1 k 

Vykonávacej dohode o odoberaní vzoriek na analýzu deoxyribonukleovej kyseliny osobám vo 

výkone trestu odňatia slobody zo dňa 30.8.2013 
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131.Pokyn prezidenta Policajného zboru o správe registratúry informačného systému Medzinárodná 

policajná spolupráca 

  

132. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

pečiatky so štátnym znakom evidenčné číslo 138 

  

133. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

okrúhlej pečiatky so štátnym znakom evidenčné číslo 12 
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134. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o prevádzke informačného systému 

previerky a o zmene nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 115/2014 

o postupe v oblasti boja proti trestným činom extrémizmu a diváckemu násiliu 

- čl. II zrušený NMV č. 42/2018   

 

135. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o postupe pri vzniku úrazov, nebezpečnej 

udalosti, závažnej priemyselnej havárie a priznaní choroby z povolania 
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137.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení dohody o vzájomnom 

spôsobe doručovania písomností zasielaných elektronickou formou, elektronickými 

prostriedkami s použitím elektronického podpisu, prostredníctvom elektronickej podateľne 

finančnej spravodajskej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru 

medzi Všeobecnou úverovou bankou, a.s. a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

  

138.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení dohody o vzájomnom 

spôsobe doručovania písomností zasielaných elektronickou formou, elektronickými 

prostriedkami s použitím elektronického podpisu, prostredníctvom elektronickej podateľne 

finančnej spravodajskej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru 

medzi Národnou bankou Slovenska a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

  

139.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení dohody o vzájomnom 

spôsobe doručovania písomností zasielaných elektronickou formou, elektronickými 

prostriedkami s použitím elektronického podpisu, prostredníctvom elektronickej podateľne 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_073_2014_(127-129).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_073_2014_(127-129).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_073_2014_(127-129).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_073_2014_(127-129).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_075_2014_(131-133).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_075_2014_(131-133).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_075_2014_(131-133).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_075_2014_(131-133).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_076_2014_(134-135).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_076_2014_(134-135).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_066_2014_(115).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2018/C_023_2018_(42-43).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_076_2014_(134-135).pdf
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finančnej spravodajskej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru 

medzi OTP bankou Slovensko, a.s. a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

  

140.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vzájomnom spôsobe doručovania 

písomností zasielaných elektronickou formou, elektronickými prostriedkami s použitím 

elektronického podpisu, prostredníctvom elektronickej podateľne finančnej spravodajskej 

jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru medzi Slovenskou 

Sporiteľňou, a.s. a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

  

141. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 
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144.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej o pracovnom poriadku Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky 
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150.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o spolupráci pri 

vzájomnej výmene informácií a spoločnom pôsobení v obvode železničných dráh  

 

151.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru 
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Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, Prezídiom Policajného zboru a Generálnym 

riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže o súčinnosti pri vzájomnom zisťovaní, 

preverovaní, vyhodnocovaní a odovzdávaní informácií o pripravovanej alebo spáchanej trestnej 

činnosti obvinených, odsúdených alebo iných osôb  

5.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Vykonávacej dohody o 

spolupráci pri používaní informačno-technických prostriedkov medzi Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky a Generálnym riaditeľstvom Zboru väzenskej a justičnej stráže  

6. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení dohody o vzájomnom spôsobe 
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použitím elektronického podpisu, prostredníctvom elektronickej podateľne finančnej 

spravodajskej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky Sberbank Slovensko, a.s. 

7. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení dohody o vzájomnom spôsobe 

doručovania písomností zasielaných elektronickou formou, elektronickými prostriedkami s 

použitím elektronického podpisu, prostredníctvom elektronickej podateľne finančnej 

spravodajskej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Tatra bankou, a.s. 

8. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobného preukazu príslušníka Policajného zboru 
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10.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o sprístupňovaní informácií fyzickým 

osobám a právnickým osobám 
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13.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 112/2014 o organizačnom zabezpečení projektu Elektronické služby 

informačných systémov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku Policajného zboru a 

projektu Elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného 

poriadku, bezpečnosti osôb a majetku 
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14.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Vykonávacieho protokolu 

k dohode o vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Národným 

bezpečnostným úradom o vzájomnej spolupráci pri preventívnej rehabilitácii príslušníkov 

Národného bezpečnostného úradu  

 

15.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení vykonávacej dohody 

o vzájomnej spolupráci v oblasti kúpeľnej a rekreačnej starostlivosti medzi Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky a Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia 

  

16.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

odznaku Kriminálna polícia 
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20.  „V“  - Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o operatívnom blokovaní 

- v znení NMV č. 132/2017 
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21.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 80/2009 o postupe pri zabezpečovaní správy 

majetku štátu v znení neskorších predpisov 
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22.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 24/1998 o úprave času služby príslušníkov Policajného zboru v znení 

neskorších predpisov 

  

23.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach 

príslušníkov Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni 

a nariaďovaní služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších 

predpisov  
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26.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku č. 4 k zmluve o 

zabezpečení fyzickej ochrany prepravy rádioaktívneho materiálu uzavretej medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a. s. 

27.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru  

28.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

29.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o spolupráci v oblasti 

ochrany kultúrneho dedičstva medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom 

kultúry Slovenskej republiky 
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34.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 
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35.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení dohody o vzájomnom 

spôsobe doručovania písomností zasielaných elektronickou formou, elektronickými 

prostriedkami s použitím elektronického podpisu, prostredníctvom elektronickej podateľne 

finančnej spravodajskej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru 

  

36.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení dohody o vzájomnom 

spôsobe doručovania písomností zasielaných elektronickou formou, elektronickými 

prostriedkami s použitím elektronického podpisu, prostredníctvom elektronickej podateľne 

finančnej spravodajskej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru 
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39.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky  

- v znení čl. I NMV č. 80/2015, NMV č. 142/2015, č. 158/2015, NMV č. 9/2016, NMV č. 

36/2016, NMV č. 68/2016, NMV č. 101/2016, NMV č. 124/2016, NMV č. 9/2017, NMV č. 

35/2017, NMV č. 43/2017, NMV č. 55/2017, NMV č. 137/2017, NMV č. 81/2018, NMV č. 

101/2018; NMV č. 1/2019; NMV č. 6/2019; NMV č. 42/2019; NMV č. 74/2019; NMV č. 

100/2019; NMV č. 145/2019; NMV č. 200/2019; N MV č. 46/2020, NMV č. 52/2020, NMV 
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č. 77/2020, NMV č. 95/2020, NMV č. 110/2020, NMV č. 111/2020, NMV č. 139/2020;     

čl. I N MV č. 26/2021, Čl. I N MV č. 60/2021, N MV č 72/2021, N MV č. 100/2021, N MV 

č. 125/2021, čl. I N MV č. 154/2021, čl. I N MV č. 19/2022 
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40.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o operatívnych kontrolách 
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41.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o používaní analýzy deoxyribonukleovej 

kyseliny na identifikáciu osôb a o zmene a doplnení nariadenia ministra vnútra Slovenskej 

republiky č. 1/2012 o používaní automatizovaného systému daktyloskopickej identifikácie osôb 

a automatizovaného systému identifikácie pôvodcov profilov deoxyribonukleovej kyseliny a o 

zmene a doplnení niektorých interných aktov riadenia v znení nariadenia ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 162/2012 

  

42.Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 185/2011 o akreditačnej komisii Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky pre policajné vzdelávanie 
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46.Úplné znenie nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o postupe pri zabezpečovaní 

správy majetku štátu  

 

47.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzavretí zmluvy o spolupráci a 

technickej podpore medzi bankami CRIF – Slovak Credit Bureau, s. r. o. a Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky 
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48.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o služobných mobilných 

telekomunikačných zariadeniach  

 

50. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení výboru na monitorovanie 

implementácie fondov pre oblasť vnútorných záležitostí na roky 2014 – 2020 
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51.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach 

príslušníkov Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni 

a nariaďovaní služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších 

predpisov 
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53.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti 

základných útvarov Policajného zboru 
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- v znení NMV č. 113/2015, NMV č. 173/2015, NMV č. 20/2016, NMV č. 50/2016, NMV 

č. 70/2016, NMV č. 38/2017, NMV č. 74/2017; NMV č. 13/2018; NMV č. 57/2018; NMV č. 

100/2018; NMV č. 117/2018; NMV č. 106/2019; NMV č. 165/2019; NMV č. 203/2019; 

NMV č. 30/2020, N MV č. 57/2020; N MV č.  99/2020;  N MV č. 126/2020; N MV 

č. 20/2021, N MV č. 84/2021 
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57.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení pracovnej skupiny na organizačné 

zabezpečenie prípravy a implementácie projektu automatizovaného dohľadu v cestnej premávke 

- v znení OMV č. 150/2015 
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58.Opatrenie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o úlohách Informačného 

centra na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality  

 

59.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o organizačnom zabezpečení projektu 

Elektronický archív Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

- v znení OMV č. 99/2015 

  

60.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

 

Čiastka 35 

 

63.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o Dni bezpečnostných zložiek Slovenskej 

republiky 

 

Čiastka 36 

 

64.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o organizačnom poriadku kancelárie 

ministra vnútra Slovenskej republiky  

 

65.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o organizačnom poriadku sekcie personálnych a sociálnych činností 

a osobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  
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67.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačnom 

poriadku sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  

 

68.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

opatrenia generálneho riaditeľa sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o organizačnom poriadku sekcie informatiky, telekomunikácií 

a bezpečnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
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69.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu riaditeľa úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa vydáva organizačný poriadok úradu pre ochranu 

ústavných činiteľov a diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 

Čiastka 38 

 

70.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vzorovom organizačnom poriadku 

krajského centra podpory 

- v znení NMV č. 98/2015 

 

Čiastka 39 

 

71.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

nariadenia Prezídia Policajného zboru o organizačnom poriadku Prezídia Policajného zboru  

 

72.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 

organizačnom poriadku sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky  

     - v znení pokynu SKIS č. 12/2015 (oznámenie č. 100/2015), pokynu SKIS č. 7/2016 (oznámenie 

č. 33/2016), pokynu SKIS č. 23/2016 (oznámenie č. 96/2016), 

 

73.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 
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75.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o ostreľovačoch Policajného zboru 

- v znení N MV č. 94/2021 

 

Čiastka 42 

 

76.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o informačnom systéme civilnej ochrany 

 

Čiastka 43 

 

77.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o postupe pri vykonávaní inventarizácie 

majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

 

Čiastka 44 

 

78.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu sekcie európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačnom 

poriadku sekcie európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  

 

79.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra o vydaní pokynu riaditeľa centra 

podpory Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačnom poriadku centra podpory 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 

Čiastka 45 
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80.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky a ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky 

č. 34/2014 o postupe migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, útvarov 

Policajného zboru a centier podpory pri vykonávaní zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 

81.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačnom poriadku 

migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  

 

82.Oznámenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

opatrenia vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o úprave 

niektorých činností Archívu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Levoča a Archívu 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Nitrianska Streda 
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84.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu prezidenta Hasičského a záchranného zboru o organizačnom poriadku Prezídia 

Hasičského a záchranného zboru 

 

Čiastka 47 

 

85.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o monitorovaní osôb a dopravných 

prostriedkov  

- v znení čl. IX N MV č. 24/2022 

 

86.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

 

Čiastka 48 

 

87.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zozname utajovaných skutočností 

- v znení NMV č. 112/2015, NMV č. 14/2016, NMV č. 103/2017, N MV č. 102/2020, 

N MV č. 103/2021 
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88.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení realizácie cvičenia „OLIVER“ na 

reakciu bezpečnostných a záchranných zložiek pri protiprávnom použití rádioaktívnych alebo 

jadrových materiálov 
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91. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o systéme riadenia a kontroly fondov pre 

oblasť vnútorných záležitostí na roky 2014 – 2020 

 

Čiastka 52  
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92. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o celách policajného zaistenia 

- v znení NMV č. 158/2019 
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93. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o mobilnej jednotke a akvizičnom uzle 

  

94. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 39/2009 o pravidlách nosenia služobnej rovnošaty 

Policajného zboru, rovnošaty hudby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a rovnošaty letca 

v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 54 

 

95. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky o poskytovaní dotácií v oblasti prevencie 

kriminality 

 
 

98. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 70/2015 o vzorovom organizačnom poriadku krajského centra 

podpory  

 

99. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 59/2015 o organizačnom zabezpečení projektu Elektronický archív 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 

Čiastka 57 

  

100. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým 

sa mení a dopĺňa pokyn sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 11/2015 o organizačnom poriadku sekcie kontroly a inšpekčnej služby 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  

        

101.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 
organizačnom poriadku sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky  

 

102.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 

organizačnom poriadku sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 

Čiastka 58 

 

103.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zastavení prevádzky niektorých prostriedkov 

šifrovej ochrany informácií  

 

104.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o vytvorení pracovnej skupiny na plnenie 

Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci na úseku evidencie 

obyvateľov a rodných čísel  
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106.Oznámenie generálnej riaditeľky kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru  

 

107.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o vzájomnej 

spolupráci pri poskytovaní súčinnosti medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a O2 

Slovakia, s.r.o. 
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108.Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 122/2011 o projekte Elektronické služby centrálnej ohlasovne v znení 

neskorších predpisov  

 

109.Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 127/2012 o organizačnom zabezpečení projektu Elektronické služby 

národnej evidencie vozidiel v znení neskorších predpisov  

 

110.Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 121/2011 o projekte Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii 

vozidla v znení rozkazu ministra vnútra Slovenskej republiky č. 130/2012 
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112.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 87/2015 o zozname utajovaných skutočností 

  

113.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 53/2015 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných 

útvarov Policajného zboru a ktorým sa zrušuje nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky 

č. 162/2010 o zrušení niektorých interných aktov riadenia v súvislosti so začlenením 

Železničnej polície do Policajného zboru  

 

114.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 175/2010 o vymedzení príslušnosti útvarov Policajného 

zboru a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri odhaľovaní trestných činov, pri 

zisťovaní ich páchateľov a o postupe v trestnom konaní v znení neskorších predpisov 
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115.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hotovostných finančných prostriedkoch 

v krízových situáciách 
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117.Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 166/2011 o projekte Informačný systém registra adries v znení 

neskorších predpisov  
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_071_2010_(175).pdf
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118.Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 78/2011 o zabezpečení projektu Elektronická identifikačná karta v 

znení neskorších predpisov  
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119. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 106/2014 o organizačnom zabezpečení projektu Informačný 

systém identifikátora fyzických osôb 

 

120. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 112/2014 o organizačnom zabezpečení projektu Elektronické 

služby informačných systémov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku 

Policajného zboru a projektu Elektronické služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na 

úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku v znení opatrenia ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 13/2015 

 

121. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 80/2010 o organizačnom zabezpečení projektu centrálneho 

informačného systému registra fyzických osôb v znení rozkazu ministra vnútra Slovenskej 

republiky č. 44/2013 
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122. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o prevádzke služobných plavidiel 
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123.Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 185/2011 o akreditačnej komisii Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky pre policajné vzdelávanie v znení rozkazu ministra vnútra Slovenskej republiky 

č. 42/2015  

 

124.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Vykonávacej dohody k 

Dohode o vzájomnom poskytovaní údajov z registra obyvateľov medzi Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky a Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky 

  

125.Oznámenie generálnej riaditeľky kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

 

Čiastka 66 

 

126.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o štábe na riešenie zvýšenej miery nelegálnej 

migrácie 
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127.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení vykonávacieho protokolu k 

Zmluve o vzájomnej spolupráci medzi Slovenskou informačnou službou a Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky zo dňa 13. februára 1997 o uvedení systému Argus do prevádzky, 

jeho spoločnej správe a o jeho využívaní  
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_067_2015_(127-129).pdf


 

 

128.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení vykonávacieho protokolu o 

spolupráci v oblasti informačno-technických prostriedkov medzi Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky v zastúpení Prezídium Policajného zboru a Ministerstvom obrany 

Slovenskej republiky v zastúpení Vojenským spravodajstvom k vykonávacej dohode o 

vzájomnej spolupráci medzi Prezídiom Policajného zboru a Vojenským obranným 

spravodajstvom zo dňa 10. decembra 2009  

 

129.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

okrúhlych pečiatok so štátnym znakom 
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130.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o informačnom systéme Policajného 

zboru DANAU 

- v znení NMV č. 106/2017, NMV č. 28/2020, čl. XVII N MV č. 24/2022 
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131.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 34/2014 o postupe migračného úradu Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky, útvarov Policajného zboru a centier podpory pri vykonávaní 

zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 80/2015 
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132.Pokyn Prezídia Policajného zboru o podrobnostiach evidencie monitorovania osôb 

a dopravných prostriedkov  

 

133.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

odznaku Kriminálna polícia  

 

134.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

okrúhlej pečiatky so štátnym znakom 
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137.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o poriadkových jednotkách Policajného 

zboru 
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138.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 54/2008 o vytváraní udržiavaných zásob a hospodárení s nimi 
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139.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o lekárskej posudkovej činnosti v 

Policajnom zbore 
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140.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o vzájomnej 

spolupráci pri poskytovaní súčinnosti medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

a Slovak Telekom, a.s.  

 

141.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 
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142.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 80/2015 
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143.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 28/2014 o plnení úloh Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky v oblasti súkromnej bezpečnosti 
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144.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody o vzájomnej 

spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom financií 

Slovenskej republiky  

 

145.Oznámenie riaditeľa Archívu Ministerstva vnútra Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

Nitrianska Streda o vydaní pokynu Archívu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

Nitrianska Streda o organizačnom poriadku Archívu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

Nitrianska Streda 
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148.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o operatívnej evidencii zbraní, streliva, 

munície a výbušnín 
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150.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 57/2015 o zriadení pracovnej skupiny na organizačné zabezpečenie 

prípravy a implementácie projektu automatizovaného dohľadu v cestnej premávke 
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151.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku č. 5 k zmluve o 

zabezpečení fyzickej ochrany prepravy rádioaktívneho materiálu zo dňa 27. 3. 2006 v znení 

dodatkov č. 1, 2, 3 a 4 uzavretej podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a.s.  
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152.Oznámenie riaditeľa Archívu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Levoča o vydaní 

pokynu Archívu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Levoča č. 1/2015 o organizačnom 

poriadku Archívu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Levoča 
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153. „V“ Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 30/2012 o používaní informačno-technických prostriedkov 

v znení nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 10/2013 
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154. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 
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155.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 1/2012 o používaní automatizovaného systému 

daktyloskopickej identifikácie osôb a automatizovaného systému identifikácie pôvodcov 

profilov deoxyribonukleovej kyseliny a o zmene a doplnení niektorých interných aktov riadenia 

v znení neskorších predpisov  

 

157.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

 

Čiastka 87 

 

158.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  
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160.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody o spolupráci medzi 

Akadémiou Policajného zboru v Bratislave a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pri 

vzdelávaní a odbornej príprave z oblasti civilnej ochrany obyvateľstva, krízového riadenia 

a integrovaného záchranného systému  

 

161.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody medzi 

Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky 

a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci pri dočasnom vysielaní 

zástupcu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na stálu delegáciu Slovenskej republiky pri 

NATO pre oblasť civilného núdzového plánovania  

 

162.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o vzájomnej 

spolupráci pri poskytovaní súčinnosti medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

a Orange, a.s. 

  

163. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

odznaku Finančná polícia 

  

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_083_2015_(151-152).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_001_2015_(1).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_085_2015_(154).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_085_2015_(154).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_086_2015_(155-157).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_086_2015_(155-157).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_001_2012_(1).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_086_2015_(155-157).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_087_2015_(158-159).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_087_2015_(158-159).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_021_2015_(39).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_088_2015_(160-164).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_088_2015_(160-164).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_088_2015_(160-164).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_088_2015_(160-164).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_088_2015_(160-164).pdf


 

164. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 
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172.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 o postupe pri využívaní sadzobníka pokút v 

pôsobnosti Policajného zboru v znení neskorších predpisov  

 

173.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 53/2015 o dislokácii, typizácii a územnej 

pôsobnosti základných útvarov Policajného zboru v znení nariadenia Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 113/2015 
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175.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o informačnom systéme Enviro 

- v znení čl. X N MV č. 24/2022 

 

 

ROK 2016 
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3. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o spolupráci medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a BigMedia, spol. s. r. o. pri realizácii kampane 

bezpečnosť cestnej premávky  

 

4. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

odznaku Kriminálna polícia č. 1612  

 

5. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Vykonávacej dohody k 

Dohode o vzájomnej spolupráci zo dňa 18. 06. 2015 medzi Prezídiom Policajného zboru 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky 

Ministerstva financií Slovenskej republiky pre oblasť krycích dokladov  

 

6. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 
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8. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach 

príslušníkov Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a 

nariaďovaní služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších predpisov  

 

9. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva  

vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky v znení neskorších predpisov  

 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_088_2015_(160-164).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_092_2015_(172-173).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_092_2015_(172-173).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_009.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_092_2015_(172-173).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_028_2015_(52-53).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_060_2015_(111-114).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_094_2015_(175).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_094_2015_(175).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2022/C_2022_019_(21-24).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_003_2016_(3-6)_1.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_003_2016_(3-6)_1.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_003_2016_(3-6)_1.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_003_2016_(3-6)_1.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_003_2016_(3-6)_1.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_005_2016_(8-10).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_005_2016_(8-10).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_005_2016_(8-10).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_021_2015_(39).pdf


 

10. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 135/2013 o poskytovaní náhrady za pohotovosť pri 

zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie zamestnancom pri výkone práce vo 

verejnom záujme 
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11.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o komisii na posudzovanie reformných zámerov  

 -v znení OMV č. 60/2016, OMV č. 32/2019   
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 14. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 87/2015 o zozname utajovaných skutočností v znení nariadenia 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 112/2015  

 

16. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

odznaku Kriminálna polícia č. 2904  

 

17. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky o bližšom vymedzení niektorých ustanovení zákona o štátnej službe 

príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej 

stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov 
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19. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

okrúhlej pečiatky so štátnym znakom a kruhopisom „Okresný dopravný inšpektorát OR PZ 

v Leviciach“, ev. č. 3 s priemerom 17 mm 
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20. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 53/2015 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných 

útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov  

 

21. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení implementácie modulu Mileage 
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22. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 16/2009 o kuriérnej službe 

  

23. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 68/2010 o používaní služobných cestných vozidiel 

v znení neskorších predpisov 
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24. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru  

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_005_2016_(8-10).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_069_2013_(135).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_006_2016_(11-12).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_006_2016_(11-12).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_030_2016_(60-61).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_024_(32-33).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_008_2016_(14-17).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_008_2016_(14-17).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_048_20158_(87).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_060_2015_(111-114).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_008_2016_(14-17).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_008_2016_(14-17).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_009_2016_(18-19).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_009_2016_(18-19).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_010_2016_(20-21).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_010_2016_(20-21).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_028_2015_(52-53).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_010_2016_(20-21).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_011_2016_(22-23).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_011_2016_(22-23).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_0016.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_011_2016_(22-23).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_024_2010_(68).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_012_2016_(24-29).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_012_2016_(24-29).pdf


 

 

25. Oznámenie kancelárie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 10/2015 

o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu  

 

26. Oznámenie kancelárie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 2/2016 

o poskytnutí grantu Leteckému útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu 

národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

  

27. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Rámcovej zmluvy 

o spolupráci pri fyzickej ochrane závodov Atómových elektrární, a.s. medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Slovenskými elektrárňami, a. s.  

 

28.  Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení súčinnostnej dohody 

o zabezpečení fyzickej ochrany Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice V2 medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Slovenskými elektrárňami, a. s.  

 

29. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení súčinnostnej dohody 

o zabezpečení fyzickej ochrany Atómovej elektrárne Mochovce medzi Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky a Slovenskými elektrárňami, a. s. 

 

Čiastka 13 

 

30. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o projekte Manažment vyšetrovacích spisov  

- v znení OMV č. 13/2017, OMV č 73/2018, OMV č. 73/2019, OMV č. 125/2019, 

OMV č.  79/2020, OMV č. 77/2021, 

 

31. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o realizácii informačného systému migrácie 

a medzinárodnej ochrany  

 

32. Oznámenie kancelárie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 3/2016 

o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu  

 

33. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým 

sa mení a dopĺňa pokyn č. 11/2015 o organizačnom poriadku sekcie kontroly a inšpekčnej 

služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení pokynu č. 12/2015 

 

Čiastka 15 

 

36. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_012_2016_(24-29).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_%20006_2015_(10).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_012_2016_(24-29).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_002_2016_(2).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_012_2016_(24-29).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_012_2016_(24-29).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_012_2016_(24-29).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_013_2016_(30-33).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_013_2016_(30-33).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_006_2017_(11-13).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2018/C_038_2018_(72-73).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_056_(73).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_100_(125).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_65_(78-79).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_50_(77).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_013_2016_(30-33).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_013_2016_(30-33).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_03_2016_(3-6).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_013_2016_(30-33).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_007_2015%20_(11-13).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_007_2015%20_(11-13).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_015_2016_(36).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_015_2016_(36).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_021_2015_(39).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_016_2016_(37-39).pdf


 

37. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

úradnej pečiatky so štátnym znakom a kruhopisom 

  

38. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

opatrenia generálneho riaditeľa sekcie systemizácie a mzdovej politiky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o centrálnej rozhodcovskej komisii na realizáciu sociálnej politiky v 

oblasti sociálneho fondu 

- v znení OGRSSMP č. 5/2016 (oznámenie 63/2016) 

 

Čiastka 18 

 

41. Oznámenie kancelárie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 

vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 5/2016 o 

poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na realizáciu 

národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

42. Oznámenie kancelárie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 

vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 6/2016 o 

poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na realizáciu 

národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 
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43. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení dodatku č. 1 k Rámcovej 

zmluve o spolupráci pri fyzickej ochrane závodov Atómových elektrární, a.s. medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Slovenskými elektrárňami, a. s.  

44. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody o využívaní lesných 

ciest medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Štátnymi lesmi Tatranského 

národného parku  

45. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 
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47. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o funkčnosti systémov v služobných 

motorových vozidlách 
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48. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vedecko-technickom rozvoji 
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49. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 73/2014 o používaní úplného telefónneho zoznamu 
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_016_2016_(37-39).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_016_2016_(37-39).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_003_2016_(3-6).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_031_2016_(62-63).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_018_2016_(41-42).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_018_2016_(41-42).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_003_2016_(3-6).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_018_2016_(41-42).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_003_2016_(3-6).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_019_2016_(43-45).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_019_2016_(43-45).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_019_2016_(43-45).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_019_2016_(43-45).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_021_2016_(47).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_021_2016_(47).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_022_2016_(48).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_022_2016_(48).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_023_2016_(49).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_023_2016_(49).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_041_2014_(73-74).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_0024_2016_(50).pdf


 

50. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 53/2015 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných 

útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov 
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53. Oznámenie kancelárie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 

vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2016 o 

poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na realizáciu 

národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

 

54. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o oprave 

vyhlásenia neplatnosti úradnej pečiatky so štátnym znakom a kruhopisom „Oddelenie 

cudzineckej polície PZ Košice“ a o vyhlásení neplatnosti úradnej pečiatky so štátnym znakom a 

kruhopisom „Oddelenie cudzineckej polície PZ Košice“ 
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57. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel  

 

58. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 
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59. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o úlohách v rámci niektorých operačných 

programov 
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60. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 11/2016 o komisii na posudzovanie reformných zámerov  

 

61. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

okrúhlej pečiatky so štátnym znakom a kruhopisom 
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63. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

opatrenia generálneho riaditeľa sekcie systemizácie a mzdovej politiky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 5/2016, ktorým sa mení opatrenie generálneho riaditeľa sekcie 

systemizácie a mzdovej politiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 3/2016 

o centrálnej rozhodcovskej komisii na realizáciu sociálnej politiky v oblasti sociálneho fondu 
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67. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o pracovnej skupine na prípravu zásad 

a právneho princípu úpravy používania služobných cestných vozidiel  
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_026_2016_(53-54).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_004_2016_(7).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_026_2016_(53-54).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_028_2016_(56-58).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_028_2016_(56-58).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_028_2016_(56-58).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_029_2016_(59).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_029_2016_(59).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_030_2016_(60-61).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_030_2016_(60-61).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_006_2016_(11-12).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_030_2016_(60-61).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_031_2016_(62-63).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_031_2016_(62-63).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_003_2016_(3-6).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_003_2016_(3-6).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_035_2016_(67-70).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_035_2016_(67-70).pdf


 

68. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  

 

69. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov 

Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní 

služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších predpisov  

 

70. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 53/2015 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných 

útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov 
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72. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 19/2009 o vydaní vzorového organizačného poriadku 

krajského riaditeľstva Policajného zboru v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení 

nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 73/2009 o vydaní vzorového organizačného 

poriadku okresného riaditeľstva Policajného zboru v znení neskorších predpisov 
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73. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

okrúhlej pečiatky so štátnym znakom  

 

74. Oznámenie kancelárie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 

vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 8/2016 o 

poskytnutí grantu Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

 

75. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o oprave tlačovej chyby v oznámení 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 5/2016 uverejnenom v čiastke 3/2016  

 

76. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

odznaku kriminálnej polície  

 

77. Oznámenie kancelárie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 

vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2016 o 

poskytnutí grantu Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 
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78. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku č. 6 k zmluve o 

zabezpečení fyzickej ochrany prepravy rádioaktívneho materiálu v znení dodatkov č. 1, 2, 3, 4 

a 5 uzatvorenej medzi Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a. s. a Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky  

 

79. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru  

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_035_2016_(67-70).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_028_2015_(52-53).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_035_2016_(67-70).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_035_2016_(67-70).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_028_2015_(52-53).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_036_2016_(71-72).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_036_2016_(71-72).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_019.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2009/N_MV_SR_2009_073.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_037_2016_(73-77).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_037_2016_(73-77).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_037_2016_(73-77).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_005_2016_(8-10).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_037_2016_(73-77).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_003_2016_(3-6).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_003_2016_(3-6).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_037_2016_(73-77).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_037_2016_(73-77).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_005_2016_(8-10).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_038_2016_((78-80).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_038_2016_((78-80).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_038_2016_((78-80).pdf


 

 

80. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

okrúhlej pečiatky so štátnym znakom 
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81. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o informačnom systéme súkromnej 

bezpečnosti  

 

82. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o opatreniach a harmonograme plnenia 

odporúčaní Výboru proti mučeniu 
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84. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 34/2014 o postupe migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky, útvarov Policajného zboru a centier podpory pri vykonávaní zákona č. 480/2002 Z. 

z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení 

neskorších predpisov 
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85. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení vykonávacieho protokolu k 

Zmluve o vzájomnej spolupráci medzi Slovenskou informačnou službou a Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky zo dňa 13. februára 1997  

86. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru  

87. Oznámenie kancelárie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 

vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 10/2016, ktorým 

sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 10/2015 o 

poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu  

88. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

okrúhlej pečiatky so štátnym znakom 
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89. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o systemizácii služobných psov, služobných 

koní, kynologického materiálu a hipologického materiálu 

- v znení OMV č. 97/2018 

 

91. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

okrúhlej pečiatky so štátnym znakom 

 

Čiastka 47 

 

95. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru  

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_038_2016_((78-80).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_039_2016_(81,82).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_039_2016_(81,82).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_039_2016_(81,82).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_041_2016_(84).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_041_2016_(84).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_019_2014_(34-35).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_042_2016_(85-88).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_042_2016_(85-88).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_042_2016_(85-88).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_042_2016_(85-88).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_005_2016_(8-10).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_%20006_2015_(10).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_042_2016_(85-88).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_043_2016_(89-91).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_043_2016_(89-91).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2018/C_055_2018_(97).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_043_2016_(89-91).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_047_2016_(95-97).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_047_2016_(95-97).pdf


 

96. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 23/2016, 

ktorým sa mení a dopĺňa pokyn č. 11/2015 o organizačnom poriadku sekcie kontroly 

a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  

97. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

organizačného poriadku sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a jeho 

zmenách a doplneniach 
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98. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o registratúrnom poriadku 

- v znení N MV 198/2019,  N MV č. 79/2021, N MV č. 138/2021 
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100. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rekreačnej starostlivosti 

 

Čiastka 51 

 

101. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  

 

102. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie  

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 63/2004 o sprístupňovaní informácií z informačných 

systémov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky formou krátkych textových SMS správ 

pre rádiové stanice rádiokomunikačnej siete štátnej správy Slovenskej republiky SITNO  
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104. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

okrúhlej pečiatky so štátnym znakom  

105. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

okrúhlych pečiatok so štátnym znakom  

106. Oznámenie kancelárie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 

vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 11/2016 o 

poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na realizáciu 

národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 
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108.  Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení osobitnej komisie ministra vnútra 

na prípravu návrhov rozhodnutí ministra o opravných prostriedkoch vo veciach príspevkov 

poskytovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov 

 

109. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o oprave 

tlačovej chyby v nariadení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 92/2016 o operatívno-

pátracej činnosti 

 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_047_2016_(95-97).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_011_2016_(22-23).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_007_2015%20_(11-13).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_047_2016_(95-97).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_048_2016_(98).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_048_2016_(98).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_162_(198).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_52_(79).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_102_(138).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_050_2016_(100).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_050_2016_(100).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_051_2016_(101-103).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_051_2016_(101-103).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_021_2015_(39).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_051_2016_(101-103).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2004/N%20MV%20SR-2004-063.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_052_2016_(104-106).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_052_2016_(104-106).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_052_2016_(104-106).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_052_2016_(104-106).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_006_2016_(11-12).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_053_2016_(107-109).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_053_2016_(107-109).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_053_2016_(107-109).pdf
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111. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o 

neplatnosti služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 
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116.  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 175/2010 o vymedzení príslušnosti útvarov 

Policajného zboru a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri odhaľovaní 

trestných činov, pri zisťovaní ich páchateľov a o postupe v trestnom konaní v znení 

neskorších predpisov 
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119.  Oznámenie sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o vydaní pokynu sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného 

úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn sekcie 

personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 8/2015 o organizačnom poriadku sekcie personálnych a sociálnych činností 

a osobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení pokynu sekcie 

personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 2/2016 

 

120. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o 

neplatnosti odznaku kriminálnej polície 
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122. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o 

neplatnosti služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 
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123. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zásadách hospodárenia a disponovaní s 

verejnými financiami a o finančnej kontrole 

- v znení NMV č. 152/2018, čl. II NMV 22/2019, N MV č. 50/2020 
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124. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov   
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125. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 102/2014 o vyhlásení Dňa Policajného zboru 
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_054_2016_(110-111).pdf
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_002_2016_(2).pdf
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2018/C_099_2018_(151-152).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_018_(22-24).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_44_(50).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_064_2016_(124).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_064_2016_(124).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_021_2015_(39).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_065_2016_(125).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_065_2016_(125).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_058_2014_(102).pdf


 

126. „V“ - Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o činnosti útvarov Policajného 

zboru vykonávajúcich sledovanie osôb a vecí a cezhraničné sledovanie 

- v znení NMV č. 59/2018, NMV č. 31/2019, 
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128. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o 

neplatnosti služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

 

Čiastka 68 

 

129. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o odborných previerkach psovodov 

a služobných psov 

 

Čiastka 69 

 

130. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

úradných pečiatok so štátnym znakom a kruhopisom 

 

131. Oznámenie kancelárie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 

vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 12/2016 o 

poskytnutí grantu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu „Nútený návrat – AMIF II“ v rámci Fondu pre azyl, migráciu a 

integráciu   
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132.  Nariadenie služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o psychologickom 

vyšetrení uchádzača 
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138. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o služobnej príprave príslušníkov Policajného 

zboru 

 

 

 

ROK 2017 

 
Čiastka 1 

 

3. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

úradnej pečiatky so štátnym znakom    
Čiastka 2 

 

4.  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 2/2014 o prevádzke informačného systému denník 

vyšetrovacích spisov 

 

Čiastka 3 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_067_2016_(127-128).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_067_2016_(127-128).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_068_2016_(129).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_068_2016_(129).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_069_2016_(130-131).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_069_2016_(130-131).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_069_2016_(130-131).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_006_2016_(11-12).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_070_2016_(132).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_070_2016_(132).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_073_2016_(138).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_073_2016_(138).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_001_2017_%20(1-3).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_001_2017_%20(1-3).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_002_2017_%20(4).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_002_2017_%20(4).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_002_2017_%20(4).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_002_2014_(2).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_003_2017_(5-6).pdf


 

 

5. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o plnení úloh pri príprave na krízové 

situácie a pri ich riešení  

- v znení NMV č. 86/2017,  
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7.  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa  dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov 

Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní 

služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

8.  Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 106/2014 o  organizačnom zabezpečení projektu Informačný systém 

identifikátora fyzických osôb v znení opatrenia ministra vnútra Slovenskej republiky 

č. 119/2015 
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9. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  

 

10. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 7/2011 o postupe pri nakladaní s vecou zaistenou útvarom 

Policajného zboru v znení neskorších predpisov a o zmene nariadenia ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 175/2010 o vymedzení príslušnosti útvarov Policajného zboru a 

útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri odhaľovaní trestných činov, pri zisťovaní 

ich páchateľov a o postupe v trestnom konaní v znení neskorších predpisov 

  

Čiastka 6 

 

11. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o verejnom zdravotníctve  

 

12. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 135/2013 o poskytovaní náhrady za pohotovosť pri 

zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie zamestnancom pri výkone práce vo 

verejnom záujme v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 10/2016  

 

13. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 30/2016 o projekte Manažment vyšetrovacích spisov 
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14. Nariadenie služobného úradu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o poskytovaní náhrady 

za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie zamestnancom v 

štátnej službe  

-  v znení NSÚ č. 6/2018; NSÚ č. 19/2019  

 

15. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

odznaku kriminálnej polície 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_003_2017_(5-6).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_053_2017_(86-87).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_004%20_2017_%20%20%20%20(7-8).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_004%20_2017_%20%20%20%20(7-8).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2008/N_MV_SR_2008_017.pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_004%20_2017_%20%20%20%20(7-8).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2014/C_061_2014_(106-108).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_063_2015_(119-121).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_005_2017_%20(9-10).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_005_2017_%20(9-10).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_021_2015_(39).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_005_2017_%20(9-10).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2011/C_006_2011_(7).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_071_2010_(175).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_006_2017_(11-13).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_006_2017_(11-13).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_006_2017_(11-13).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_069_2013_(135).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_005_2016_(8-10).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_006_2017_(11-13).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_013_2016_(30-33).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_007_2017_%20(14-15).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_007_2017_%20(14-15).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_007_2017_%20(14-15).pdf
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17. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru  

18. Oznámenie kancelárie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 

vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 1/2017 o 

poskytnutí grantu národnej protidrogovej jednotke národnej kriminálnej agentúry Prezídia 

Policajného zboru na realizáciu národného projektu Zavedenie nástrojov a metód pre boj proti 

drogovej a farmaceutickej kriminalite v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

19. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

odznaku kriminálnej polície 

20.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 
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22. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

okrúhlej pečiatky so štátnym znakom  

 

23. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

okrúhlej pečiatky so štátnym znakom  

 

24. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku č. 1 ku 

Koordinačnej dohode BTS/MV SR medzi Letiskom M. R. Štefánika Airport Bratislava, a. s. a 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

 

Čiastka 13 

 

26. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o verejnom obstarávaní zákaziek na 

dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb 

- v znení NMV č. 61/2017, NMV č. 128/2017, NMV č. 46/2019 
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27. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o informačnom systéme Policajného zboru 

ACHERON 

- v znení NMV č. 27/2020 
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29. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o prideľovaní, nosení, ukladaní 

a zabezpečení zbraní a nábojov 

- v znení NMV č. 106/2018, N MV č. 106/2020, N MV č. 170/2020, N MV č. 104/2021 
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31. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

odznaku kriminálnej polície 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_009-1%20_2017_(17-20).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_009-1%20_2017_(17-20).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_009-1%20_2017_(17-20).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_009-1%20_2017_(17-20).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_009-1%20_2017_(17-20).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_011_2017_(22-24).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_011_2017_(22-24).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_011_2017_(22-24).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_011_2017_(22-24).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_013_2017_(26).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_013_2017_(26).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_035_2017_(61-62).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_075_2017_(128-129).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_036_(46-47).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_014_2017_(27).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_014_2017_(27).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_23_(27).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_016_2017_(29).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_016_2017_(29).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2018/C_063_2018_(106).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_85_106).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_128_(170).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_74_(104).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_017_2017_(30-31).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_017_2017_(30-31).pdf
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35. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  

 

36. Oznámenie kancelárie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 

vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 3/2017 o 

poskytnutí grantu Strednej odbornej škole Policajného zboru Bratislava na realizáciu národného 

projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 
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38. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 53/2015 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných 

útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov 
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39. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2012 o pyrotechnickej činnosti  

 

40. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru  

 

Čiastka 23 

 

41. Opatrenie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o služobnej príprave 

príslušníkov Policajného zboru 

 

Čiastka 24 

 

42. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o medzinárodných misiách a operáciách 

civilného krízového manažmentu 

- v znení oznámenia o oprave chyby č. 0 
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43. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
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45. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o oprave 

chyby v nariadení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 42/2017 o medzinárodných 

misiách a operáciách civilného krízového manažmentu  

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_020_2017_(35-36).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_020_2017_(35-36).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_021_2015_(39).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_020_2017_(35-36).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_001_2017_%20(1-3).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_021_2017_(37-38).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_021_2017_(37-38).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_028_2015_(52-53).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_022_2017_(39-40).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_022_2017_(39-40).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2012/C_019_2012_(31).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_022_2017_(39-40).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_023_2017_(41).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_023_2017_(41).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_024_2017_(42).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_024_2017_(42).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_025_2017_(43).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_025_2017_(43).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_021_2015_(39).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_027_1_2017_(45-49).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_027_1_2017_(45-49).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_024_2017_(42).pdf


 

46. Oznámenie kancelárie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 

vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 4/2017, ktorým 

sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 8/2016 o 

poskytnutí grantu Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu SK 2016 ISF SC2 NC6 A3 v rámci Fondu pre vnútornú 

bezpečnosť  

47. Oznámenie kancelárie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 

vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 5/2017 o 

poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na realizáciu 

národného projektu SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P1 v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

48. Oznámenie kancelárie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 

vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 6/2017 o 

poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu 

49. Oznámenie kancelárie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 

vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2017 o 

poskytnutí grantu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P2 v rámci Fondu pre vnútornú 

bezpečnosť 
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50. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o manipulácii s utajovanými skutočnosťami v 

chránených priestoroch 

 

51. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o poskytovaní informácií Národnému 

bezpečnostnému analytickému centru 
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52. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky z 13. októbra 2008 č. 73/2008 o policajných 

stredných odborných školách 

 

Čiastka 30 

 

53. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o koordinácii 

postupov pri vyšetrovaní nehôd a mimoriadnych udalostí medzi Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky a Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky 

 

Čiastka 31 

  

54. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o zabezpečení 

fyzickej ochrany prepravy rádioaktívneho materiálu III. kategórie medzi Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky a VUJE, a. s. 
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_027_1_2017_(45-49).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_002_2017_%20(4).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2016/C_005_2016_(8-10).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_027_1_2017_(45-49).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_003%20_2017_(5-6).pdf
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55. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
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57.Nariadenie služobného úradu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o služobnom poriadku 

štátnych zamestnancov 

- v znení nariadenia služobného úradu MV SR č. 9/2020  
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58. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení odbornej vyšetrovacej komisie  

 

59.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

  

60.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Koordinačnej dohody 

č. Z/BTS/BEZ/12/2017 a Dohody o spoločnej ohlasovni požiarov medzi Letiskom M. R. 

Štefánika – Airport Bratislava, a.s. (BTS) a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
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61. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení Nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 26/2017 o verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, 

zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb  

 

62. Nariadenie služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o príplatku za vedenie 

služobného motorového vozidla a príplatku za starostlivosť o služobné motorové vozidlo 

štátnym zamestnancom 
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63. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o rozpracovaní Stratégie prevencie kriminality 

a inej protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 – 2020 
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64. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov Policajného 

zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní služobnej 

pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších predpisov 
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70. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o heraldickej komisii  

 

71. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o Vedeckej archívnej rade 
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 72. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení odbornej vyšetrovacej komisie 
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73. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o organizačnom zabezpečení projektu zavedenia 

eCall, SMS a AML na koordinačných strediskách integrovaného záchranného systému 
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74. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 53/2015 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných 

útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov 
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75. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o spolupráci pri 

používaní a prevádzke múzejného katalogizačného modulu ESEZ 4G medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Slovenským národným múzeom 
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77. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku č. 3 k Dohode o 

zriadení medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou zo dňa 

5. júla 2001 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26. júna 2009 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 

12. októbra 2012 
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78. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o integrovanom informačnom systéme 

SAP 
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79. Pokyn sekcie krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach o 

rozsahu a spôsobe vypracovania dokumentácie k nariadeniu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 5/2017 o plnení úloh pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení 
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80. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o používaní informačného systému 

Obchodovanie s ľuďmi 

 

Čiastka 50 

 

83. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o stratégii bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci 

 

Čiastka 53 

 

86. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.5/2017 o plnení úloh a príprave na krízové situácie 

a pri ich riešení 
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87. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 162/2013 o zriaďovaní záchranného tímu na 

poskytovanie pomoci  
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88. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o činnosti operačných stredísk 

- v znení NMV č. 80/2018  
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89. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o odbornej stáži pedagogických 

zamestnancov 
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90. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 89/1998 o evidencii, výkone správy a servisnej činnosti 

telekomunikačných káblov  

 

91. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 81/2004 o určení termínu, spôsobu a formy výplaty dávok výsluhového 

zabezpečenia a dávok dôchodkového poistenia v znení neskorších predpisov 
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92. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou hlavného mesta Slovenskej 

republiky o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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93.  Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 

8/2017 o poskytnutí grantu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru 

na realizáciu národného projektu SK 2017 ISF SC2/NC1/A2/P2 v rámci Fondu pre vnútornú 

bezpečnosť  

94.  Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 9/2017 o poskytnutí grantu Oddeleniu nelegálneho obchodovania so zbraňami národnej 

protizločineckej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

95.  Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

odznaku kriminálnej polície  

96.  Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

 

Čiastka 59 
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97.  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 39/2009 o pravidlách nosenia služobnej rovnošaty 

Policajného zboru, rovnošaty hudby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a rovnošaty 

letca v znení neskorších predpisov 
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98. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení ochrany zdravia 

a zdravotnej starostlivosti pri príprave na krízové situácie a pri ich riešení a o zmene 

nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 54/2008 o vytváraní udržiavaných 

zásob a hospodárení s nimi v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 138/2015 
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99.  Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení dodatku č. 2 k zmluve 

medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Slovenskej 

republiky o vzájomnej spolupráci z 13. augusta 2007 v znení dodatku č. 1  

 

100. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

 

Čiastka 63 

 

102. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 13/2010 o postupe pri prijme tiesňového volania na národnom 

čísle tiesňového volania Policajného zboru 158 v znení nariadenia Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 56/2014  

 

103.  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 87/2015 o zozname utajovaných skutočností v znení 

neskorších predpisov 
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105. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 70/2010 o používaní informačného systému Evidencia 

nežiaducich osôb, blokovaných osôb, dopravných prostriedkov a vecí na hraničných 

priechodoch a o zmene a doplnení niektorých interných aktov riadenia v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých interných predpisov 

 

- - zrušuje sa čl. III článkom 13 NMV č. 128/2021  
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106. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 130/2015 o informačnom systéme Policajného zboru DANAU 

 

Čiastka 66 
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108. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 10/2017 o poskytnutí grantu odboru odhaľovania nebezpečných materiálov 

a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu SK 2017 ISF SC6/NC2-NC3/A2 v rámci Fondu pre vnútornú 

bezpečnosť  

 

109. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 11/2017 o poskytnutí grantu úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia 

Policajného zboru na realizáciu národného projektu SK 2017 ISF SC5/NC2/A2/P2 v rámci 

Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

 

110. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 

organizačnom poriadku sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky 
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111. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o integrovanom informačnom systéme 

lokalizácie služobných cestných vozidiel a evidencie jázd (AVL)  

 

112. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o Akčnom pláne boja proti drogám 
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113. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

okrúhlych pečiatok so štátnym znakom a textom „Okresné riaditeľstvo PZ v Nových 

Zámkoch“, ev. č. 22 s priemerom 17 mm a „Okresné riaditeľstvo PZ v Nových Zámkoch“, 

ev. č. 30 s priemerom 17 mm  

 

114. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

okrúhlej pečiatky so štátnym znakom a textom „Krajské riaditeľstvo PZ v Prešove“, ev. č. 23 

s priemerom 17 mm 
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118. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 75/2013 o personálnej pôsobnosti vo veciach 

pracovnoprávnych vzťahov na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky 

  

Čiastka 72 

 

121. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o antikonfliktnom tíme Policajného zboru  

-  v znení čl. III NMV č. 60/2018, NMV č. 151/2018 

 

122. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o pracovnej skupine na riešenie problematiky 

sociálne vylúčených skupín 

 

Čiastka 73 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_066_2017_(108-110).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_066_2017_(108-110).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_066_2017_(108-110).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_067_2017_(111-112).pdf
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_067_2017_(111-112).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_068_2017_(113-114).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_068_2017_(113-114).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_068_2017_(113-114).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_070_2017_(116-119).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_070_2017_(116-119).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2013/C_32_2013_(75).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_072_2017_(121-122).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_072_2017_(121-122).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2018/C_030_2018_(60).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2018/C_099_2018_(151-152).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_072_2017_(121-122).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_073_2017_(123-126).pdf


 

 

123. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení dodatku č. 7 k Zmluve o 

zabezpečení fyzickej ochrany prepravy rádioaktívneho materiálu v znení dodatku č. 1, 2, 3, 3, 

4, 5 a 6  

 

124. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 12/2017, ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 9/2017 o poskytnutí grantu Oddeleniu nelegálneho obchodovania so 

zbraňami národnej protizločineckej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia 

Policajného zboru na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

 

125. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

okrúhlej pečiatky so štátnym znakom a textom „Okresné riaditeľstvo PZ v Dunajskej Strede“, 

ev. č. 5 s priemerom 17 mm  

 

126. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

 

Čiastka 75 

 

128. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení Nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 26/2017 o verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovaru, 

zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb v znení 

nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 61/2017  

 

129. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 80/2009 o postupe pri zabezpečovaní správy 

majetku štátu v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 76 

 

131. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

okrúhlej pečiatky so štátnym znakom a kruhopisom „Okresné riaditeľstvo PZ v Poprade“, ev. 

č. 67 s priemerom 36 mm 

 

Čiastka 77 

 

132. „V“ - Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 20/2015 o operatívnom blokovaní 

 

Čiastka 78 

 

134. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o realizácii projektu využívania údajov zo 

záznamov o cestujúcich  

- v znení O MV č. 11/2022 

 

135. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 13/2017 o poskytnutí grantu odboru počítačovej kriminality úradu kriminálnej 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_073_2017_(123-126).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_073_2017_(123-126).pdf
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_013_2017_(26).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_035_2017_(61-62).pdf
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_078_2017_(133-135).pdf
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2017/C_006_2017_(11-13).pdf


 

polície Prezídia Policajného zboru na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre 

vnútornú bezpečnosť 

Čiastka 79 

 

136. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody o implementácii 

Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou o duchovnej službe katolíckym 

veriacim v ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky z 21. augusta 

2002 medzi zmluvnými stranami Ordinariátom ozbrojených síl a ozbrojených zborov 

Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

 

Čiastka 80 

 

137. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 81 

 

138. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 40/2006 o postupe pri evidovaní a manipulácii s 

internými aktmi riadenia a úradnými pečiatkami v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 83 

 

140. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 14/2017, ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 2/2016 o poskytnutí grantu Leteckému útvaru Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu SK 2015 ISF SC2/NC6/A1 v rámci 

Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

 

Čiastka 84 

 

141. Oznámenie Sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o vydaní pokynu Sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného 

úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 11/2017, ktorým sa dopĺňa pokyn Sekcie 

personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 8/2015 o organizačnom poriadku Sekcie personálnych a sociálnych činností 

a osobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
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142. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

 

Čiastka 86 

 

143. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o prevádzke informačného systému 

národného pátrania 

- v znení NMV č. 63/2020, čl. V NMV  č. 128/2021,  čl. XI N MV č. 24/2022 
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ROK 2018 
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6. Nariadenie služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení 

nariadenie služobného úradu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky č. 14/2017 o poskytovaní 

náhrady za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie zamestnancom 

v štátnej službe 

 

Čiastka 7 

 

8. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 24/1998 o úprave času služby príslušníkov Policajného 

zboru v znení neskorších predpisov  

 

9. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 76/2004 o zabezpečovaní a vykonávaní streleckej prípravy príslušníkov 

Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 8 

 

10. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o znaku služby železničnej polície  

 

11. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 135/2013 o poskytovaní náhrady za pohotovosť pri 

zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie zamestnancom pri výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 9 

 

12. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 184/2013 o príprave a predkladaní materiálov na 

rokovanie vlády Slovenskej republiky a Národnej rady Slovenskej republiky a ktorým sa menia 

a dopĺňajú niektoré nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  

 

13. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 53/2015 o dislokácii, typizácii a územnej 

pôsobnosti základných útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 10 

 

14. Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej 

organizácii okresného úradu 

- v znení SMV č. 92/2018, SMV č. 175/2019, S MV č. 106/2021 

 

Čiastka 12 

 

16. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o realizácii informačného systému na ochranu 

bezpečnostných záujmov v oblasti informačných a komunikačných systémov 
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https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_76_(106).pdf
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17. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Licenčnej zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a PIXEL FEDERATION, s.r.o. na použitie 

grafických diel a ochrannej známky v spoločenskej hre, za účelom plnenia úloh na úseku 

prevencie v oblasti zvyšovania bezpečnostného povedomia pri komunikácii online  

18. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Vykonávacej dohody o 

vzájomnej spolupráci v oblasti výcviku a prípravy na spoločné akcie v boji proti terorizmu, 

spracovania typových projektov a typových plánov na eliminovanie teroristických útokov 

a vysoko profilových incidentov  

19. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru 

 

Čiastka 15 

 

21. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

okrúhlej pečiatky so štátnym znakom  

 

22. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 2/2018 o poskytnutí grantu odboru vyšetrovania úradu kriminálnej polície Prezídia 

Policajného zboru na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

 

23. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 1/2018 o poskytnutí grantu Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného 

zboru na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

  - v znení pokynu služobného úradu MVSR č. 1/2020 (oznámenie č. 14/2020) 

 

Čiastka 16 

 

25. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o komisii na zaradenie úloh do plánu vedecko-

technického rozvoja  

 

26. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

 

Čiastka 19 

 

30.Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 4/2018 

o poskytnutí grantu národnej protidrogovej jednotke národnej kriminálnej agentúry Prezídia 

Policajného zboru na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

- v znení pokynu služobného úradu MVSR č. 4/2020 (oznámenie č. 34/2020),  

 

31.Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 5/2018 

o poskytnutí grantu oddeleniu nelegálneho obchodovania so zbraňami národnej protizločineckej 
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jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru na realizáciu národného 

projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

- v znení pokynu služobného úradu MVSR č. 22/2019 (oznámenie č. 2/2020),  

 

32. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 6/2018 o poskytnutí grantu úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného 

zboru na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

 

33. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 7/2018 o poskytnutí grantu Leteckému útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

 

34. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 8/2018 o poskytnutí grantu úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného 

zboru na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

 

35. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 9/2018 o poskytnutí grantu odboru odhaľovania nebezpečných materiálov 

a environmentálnej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 
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36. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 145/2013 o postupe pri zabezpečovaní finančných 

prostriedkov určených na krátkodobé použitie v rámci operatívno-pátracej činnosti 
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37. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydávaní mandátnych certifikátov 

a spôsobe autorizácie elektronických úradných dokumentov 

- v znení čl. III NMV č. 94/2018 
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39. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zastavení prevádzky niektorých prostriedkov 

šifrovej ochrany informácií  

 

41. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa rozkaz ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 185/2011 o akreditačnej komisii Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky pre policajné vzdelávanie v znení neskorších predpisov 
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43.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o práci vo výške a nad voľnou hĺbkou v 

Policajnom zbore 
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44. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 10/2018 o poskytnutí grantu odboru počítačovej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia 

Policajného zboru na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

  

45. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 

11/2018 o poskytnutí grantu Strednej odbornej škole Policajného zboru Bratislava na realizáciu 

národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

- v znení pokynu služobného úradu MVSR č. 22/2018 (oznámenie č. 107/2018), pokynu 

služobného úradu MVSR č. 11/2019 (oznámenie č. 131/2019), pokynu služobného úradu 

MVSR č. 21/2019 (oznámenie č. 196/2019) 

  

46. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 12/2018 o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného 

zboru na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu  

47. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 13/2018 o poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

48. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 14/2018 o poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

49. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 15/2018 o poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

- v znení pokynu služobného úradu MVSR č. 3/2019 (oznámenie č. 27/2019), pokynu 

služobného úradu MVSR č. 2/2020 (oznámenie č. 25/2020), 

50. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 16/2018 o poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

51.  Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 17/2018 o poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

52. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 18/2018 o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného 

zboru na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu 
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53. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 19/2018 o poskytnutí grantu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného 

zboru na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

- v znení pokynu služobného úradu MVSR č. 25/2018 (oznámenie č. 118/2018), pokynu 

služobného úradu MVSR č. 20/2019 (oznámenie č. 191/2019) 

54. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 20/2018 o poskytnutí grantu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného 

zboru na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

55. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

odznaku Kriminálnej polície č. 2880 
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56. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 
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57. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 53/2015 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných 

útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov 
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58. „V“ - Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/2014 o sledovaní osôb a vecí a cezhraničnom 

sledovaní 

- v znení oznámenia o oprave chyby č. 65/2018 

 

Čiastka 29 

 

59. „V“ - Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa  nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 126/2016 o činnosti útvarov Policajného zboru 

vykonávajúcich sledovanie osôb a vecí a cezhraničné sledovanie 

- v znení oznámenia o oprave chyby č. 66/2018 
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60.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o informačnom systéme Evidencia 

cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky a o zmene niektorých interných 

predpisov 

- - zrušuje sa čl. II článkom 13 NMV č. 128/2021  

- - v znení čl. III N MV č. 128/2021 
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61.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 105/2014 o rozpracovaní Integračnej politiky Slovenskej republiky 
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62.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení vývoja niektorých informačných 

systémov 

 

Čiastka 33 

 

63.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

odznakov finančnej polície  

 

64.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení dodatku č. 1 k Dohode o 

vzájomnej spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Úniou vojnových 

veteránov Slovenskej republiky 
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65.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o oprave 

chyby v nariadení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 58/2018, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/2014 o sledovaní osôb a vecí a 

cezhraničnom sledovaní  

 

66.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o oprave 

chyby v nariadení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 59/2018, ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 126/2016 o činnosti útvarov Policajného 

zboru vykonávajúcich sledovanie osôb a vecí a cezhraničné sledovanie 
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67.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o bezpečnostnej politike pre oblasť 

informačných systémov 
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68.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o komisii pre vypracovanie návrhu na vybavenie 

protestu prokurátora  

 

69. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Vykonávacej dohody o 

vzájomnej spolupráci v oblasti zdravotníctva medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky 
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70. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru  

 

71. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
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č. 21/2018 o poskytnutí grantu úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného 

zboru na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 
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72. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o systemizácii výzbrojnej, ženijnej a chemickej 

techniky a materiálu a ochranných balistických prostriedkov  

 

73. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 30/2016 o projekte Manažment vyšetrovacích spisov v znení opatrenia 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 13/2017 
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74.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzavretí zmluvy o výpožičke špeciálnych 

motorových vozidiel Volkswagen Multivan medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

a spoločnosťou SkyToll, a.s.  

75.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o ukončení zmluvy o výpožičke 

špeciálnych motorových vozidiel Volkswagen Multivan medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky a spoločnosťou SkyToll, a.s. zo dňa 05. decembra 2012.  

76.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o ukončení zmluvy o výpožičke 

špeciálnych motorových vozidiel Volkswagen Multivan medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky a spoločnosťou SkyToll, a.s. zo dňa 22. apríla 2014.  

77.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o ukončení zmluvy o výpožičke 

špeciálnych motorových vozidiel Volkswagen Multivan medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky a spoločnosťou SkyToll, a. s. zo dňa 22. decembra 2016  

78.Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 21/2018 o poskytnutí grantu úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného 

zboru na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

 

Čiastka 40 

 

79.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky na zabezpečenie bezpečnostných opatrení počas 

predsedníctva Slovenskej republiky krajinám Salzburského fóra, krajinám Vyšehradskej skupiny 

a v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 
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80.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 88/2017 o činnosti operačných stredísk  

 

81.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
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82. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 o postupe pri využívaní sadzobníka pokút v 

pôsobnosti Policajného zboru v znení neskorších predpisov 
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83. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzavretí dodatku č. 3 k Zmluve medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom obrany Slovenskej republiky o 

vzájomnej spolupráci z 13. augusta 2007 v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2  
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87. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o psychologickej starostlivosti 

v Policajnom zbore  
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90.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 26/2013 o služobnej kynológii 
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91.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o bezpečnostnom opatrení na zabezpečenie 

predsedníctva Slovenskej republiky krajinám Salzburského fóra, krajinám Vyšehradskej skupiny 

a v Organizácii pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe 
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92.Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o vnútornej 

organizácii okresného úradu 
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93.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 
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94.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 114/2016 o ochrane utajovaných skutočností v znení neskorších 

predpisov a o zmene a doplnení niektorých nariadení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

- článok I zrušený NMV č. 195/2019, čl. II zruš. N MV č. 167/2021 
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95. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o organizačnom a materiálno-technickom 

zabezpečení majstrovstiev sveta v hasičskom športe 
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96. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o znaku úradu hraničnej a cudzineckej 

polície Prezídia Policajného zboru 

Čiastka 55 

 

97. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 89/2016 o systemizácii služobných psov, služobných koní, 

kynologického materiálu a hipologického materiálu 
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98.Opatrenie prezidenta Policajného zboru o stanovení výzbrojnej, ženijnej a chemickej techniky 

a materiálu a ochranných balistických prostriedkov na zabezpečenie výučby a praktického 

výcviku príslušníkov Policajného zboru a študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave 

a stredných odborných škôl Policajného zboru 
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99. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zásadách dislokácie, typizácie 

a systemizácie základných útvarov Policajného zboru  

- v znení oznámenia o oprave chyby č. 111/2018, v znení N MV č. 78/2020, 

N MV č. 81/2021, N MV 127/2021 

 

100.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 53/2015 o dislokácii, typizácii a územnej 

pôsobnosti základných útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov 
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101.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení opatrenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 32/2017 o komisii na posudzovanie návrhov na vykonanie 

zmien v tabuľkách zloženia a počtov 

- zrušený čl. II N MV č. 139/2021 
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103. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o znaku ekumenickej pastoračnej služby 

 

Čiastka 62 

 

105.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o Centre logistického zabezpečenia 

administratívnych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

- v znení čl. II N MV č. 19/2022 
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106.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2017 o prideľovaní, nosení, ukladaní 

a zabezpečení zbraní a nábojov 
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Čiastka 64 

 

107.Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 22/2018, ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 11/2018 o poskytnutí grantu Strednej odbornej škole Policajného zboru Bratislava na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

108.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 8/2018, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn sekcie personálnych 

a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 8/2015 o 

organizačnom poriadku sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  

109.Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 24/2018 o poskytnutí grantu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného 

zboru na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 
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110.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o Interakčnom centre  

- v znení oznámenia o oprave chyby č. 113/2018 

 

111. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o oprave 

chyby v nariadení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 99/2018 o zásadách dislokácie, 

typizácie a systematizácie základných útvarov Policajného zboru 
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112. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru  

 

113. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o oprave 

chyby v nariadení Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 110/2018 o Interakčnom centre  

 

114. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o spolupráci pri 

fyzickej ochrane jadrových zariadení a fyzickej ochrane prepravy rádioaktívneho materiálu 

medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Jadrovou vyraďovacou spoločnosťou, a.s. 
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115. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 120/2012 o činnosti oddelení hraničnej kontroly 

Policajného zboru v znení neskorších predpisov 
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117.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 53/2015 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných 

útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov 
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118.Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 25/2018, ktorým sa mení pokyn služobného radu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 19/2018 skytnutí grantu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P2 v rámci Fondu pre vnútornú 

bezpečnosť  

119.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o poskytnutí služby 

medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Letovými prevádzkovými službami 

Slovenskej republiky, štátny podnik 
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120.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení dohody medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych 

záležitostí Slovenskej republiky o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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121.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Banská Bystrica o 

poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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122. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Brezová pod Bradlom 

o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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123.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Čierna nad Tisou o 

poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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124.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou mesta Galanta o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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125.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Prievidza o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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126.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Nitra o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 78 

 

127.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Námestovo o 

poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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128.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Pezinok o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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129.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Nové Mesto nad 

Váhom o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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130.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o návratnej sociálnej výpomoci zo 

sociálneho fondu  

- v znení N MV č. 67/2021 

 

131.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení používania Informačného 

systému Manažment vyšetrovacích spisov - Pilot  

       - v znení OMV č. 202/2019 

 

132.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zastavení prevádzky prostriedku šifrovej 

ochrany informácií 

 

Čiastka 82 

 

133.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Hurbanovo o 

poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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134.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Levice o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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135.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Obecnou políciou Obce Veľká Lomnica o 

poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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136.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Žarnovica o 

poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 86 

 

137.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Trnava o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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138.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Spišská Nová Ves o 

poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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139.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Prešov o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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140.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Rožňava o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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141.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Skalica o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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142.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Svidník o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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143.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Žiar nad Hronom o 

poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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Čiastka 93 

 

145.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o komisii na vypracovanie normatívu 

služobných cestných vozidiel a motorových strojov 
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147.Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 26/2018 o poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

- v znení PSÚ č. 17/2019 (oznámenie č. 184/2019) 
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148.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 105/2014 o rozpracovaní Integračnej politiky Slovenskej republiky v 

znení opatrenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 61/2018 
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149. „V“ - Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 27/2014 o sledovaní osôb a vecí a cezhraničnom sledovaní v znení 

nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 58/2018 

 

Čiastka 99 

 

151.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2017 o antikonfliktnom tíme Policajného 

zboru v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 60/2018  

 

152.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 123/2016 o zásadách hospodárenia a disponovaní s 

verejnými financiami a o finančnej kontrole 
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153.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Kolektívnej zmluvy pre 

zamestnancov v štátnej službe na roky 2019 - 2020 

 

Čiastka 101 

 

154.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Kolektívnej zmluvy pre 

zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov na roky 2019 – 2020 

 

Čiastka 102 
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155.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Kolektívnej zmluvy 

vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na roky 2019 – 2020 

 - v znení dodatku č.1 (oznámenie č. 181/2019), 
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156.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Kolektívnej zmluvy 

vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na roky 2019 - 2020 

- v znení dodatku č.1 (oznámenie č. 183/2019), 
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157.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Kolektívnej zmluvy 

vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na roky 2019 – 2020 

- v znení dodatku č.1 (oznámenie č. 182/2019) 
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158.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

okrúhlej pečiatky so štátnym znakom  

159.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení dodatku č. 3 k Rámcovej 

zmluve o spolupráci pri fyzickej ochrane závodov atómových elektrární, a. s. medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Slovenskými elektrárňami, a. s. 

 

 

 

ROK 2019 
 

 

Čiastka 1 

 

1. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky  

Čiastka 2 

 

2. Pokyn sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o podrobnostiach pravidiel analýzy a riadenia rizík informačnej bezpečnosti  

 

Čiastka 3 

 

3. „V“ - Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o používaní nástrahovej 

a zabezpečovacej techniky 

 - v znení NMV č. 98/2019, N MV č. 25/2022 

Čiastka 4 

 

4. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o informačnom systéme na úseku strelných 

zbraní a streliva 

 

Čiastka 5 
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5. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 81/2013 o hlasovej sieti 

 

Čiastka 6 

 

6. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

interné predpisy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

- zrušený čl. IV N MV č. 139/2021 
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7. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o Úrade inšpekčnej služby 

- v znení NMV č. 176/2019, NMV č. 24/2020, N MV č. 145/2021,  

 

Čiastka 8 

 

8. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zaradení príslušníkov Policajného zboru 

do výstrojných noriem 

 

Čiastka 9 

 

9. Pokyn sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o 

podrobnostiach poskytovania služobnej rovnošaty a jej súčastí príslušníkom Policajného zboru 

zaradeným v štátnej službe kadeta 

 

Čiastka 10 

 

10. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 135/2013 o poskytovaní náhrady za pohotovosť pri 

zabezpečovaní opatrení v období krízovej situácie zamestnancom pri výkone práce vo 

verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 11 

 

12. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 162/2013 o zriaďovaní záchranného tímu na 

poskytovanie pomoci v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 87/2017 

 

Čiastka 12 

 

13. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 175/2010 o vymedzení príslušnosti útvarov Policajného 

zboru a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri odhaľovaní trestných činov, pri 

zisťovaní ich páchateľov a o postupe v trestnom konaní v znení neskorších predpisov  

 

Čiastka 14 
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16. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 27/2018 o poskytnutí grantu migračnému úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu  

 

17. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru  

 

18. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o používaní 

múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G 

 

Čiastka 15 

 

19. Nariadenie služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení 

nariadenie služobného úradu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky č. 14/2017 

o poskytovaní náhrady za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej situácie 

zamestnancom v štátnej službe v znení nariadenia služobného úradu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 6/2018 

 

Čiastka 16 

 

20. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 80/2009 o postupe pri zabezpečovaní správy majetku štátu 

v znení neskorších predpisov 
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22. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 145/2013 o postupe pri zabezpečovaní finančných 

prostriedkov určených na krátkodobé použitie v rámci operatívno-pátracej činnosti v znení 

nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 36/2018 a o doplnení nariadenia 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 123/2016 o zásadách hospodárenia a disponovaní 

s verejnými financiami a o finančnej kontrole v znení nariadenia Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 152/2018  

 

24. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 1/2019 o poskytnutí grantu Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného 

zboru na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

 

Čiastka 19 

 

25. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o ukončení platnosti zmluvy o spolupráci 

medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a BigMedia, spol. s. r. o. pri realizácii 

kampane bezpečnosti cestnej premávky  

26. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Hasičského a záchranného zboru 
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27. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 3/2019, ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 15/2018 o poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu SK 2016 ISF SC6/NC2/A2/P1 v rámci Fondu pre vnútornú 

bezpečnosť  

28. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestom Košice o poskytovaní informácií a údajov z evidencie 

vozidiel uzatvorenú podľa § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícii v znení neskorších predpisov v spojení s § 113 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 21 

 

29. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o znaku národnej ústredne informácií 

o pasažieroch 

 

Čiastka 22 

 

30. „V“ - Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/2014 o sledovaní osôb a vecí a cezhraničnom 

sledovaní v znení neskorších predpisov 
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31. „V“ - Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa  mení nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 126/2016 o činnosti útvarov Policajného zboru 

vykonávajúcich sledovanie osôb a vecí a cezhraničné sledovanie v znení nariadenia 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 59/2018 

 

Čiastka 24 

 

32. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 11/2016 o komisii na posudzovanie reformných zámerov v znení 

opatrenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 60/2016  

 

33. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

okrúhlej pečiatky so štátnym znakom 

 

Čiastka 25 

 

35. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

 

Čiastka 26 

 

36. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Sereď o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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Čiastka 27 

 

37. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Piešťany o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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38. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Rimavská Sobota 

o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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39. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Topoľčany 

o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 30 

 

40. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Nové Zámky 

o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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42. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
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43. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Šaľa o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 34 

 

44. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Hlohovec 

o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 35 

 

45. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Medzilaborce 

o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 36 
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46. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 26/2017 o verejnom obstarávaní zákaziek na 

dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác a zákaziek na poskytnutie služieb 

v znení neskorších predpisov  

 

47. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

úradnej pečiatky so štátnym znakom 

 

Čiastka 37 

 

48. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o sťažnostiach 

- v znení N MV SR č. 92/2020 
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49. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Ružomberok 

o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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50. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Michalovce 

o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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51. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Šamorín o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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52. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Levoča o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel  

 

53. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 4/2019, ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 14/2018 o poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu SK 2017 ISF SC2/NC6/A2/P1 v rámci Fondu pre vnútornú 

bezpečnosť 
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54. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Žilina o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 43 
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55. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Zvolen o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 

Čiastka 44 

 

56. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Čadca o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 45 

 

57. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Spišská Belá 

o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 46 

 

58. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Trstená o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 47 

 

59. Opatrenie generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky z 10. Apríla 2019 o režime parkovania v objekte Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky na Drieňovej 22 v Bratislave 

 

Čiastka 48 

 

60. Nariadenie služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o určení študijného 

odboru štátnozamestnaneckých miest 

- v znení N MV č. 109/2020, N MV č. 61/2021 

 

Čiastka 49 

 

62.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzavretí Zmluvy o mediálnej spolupráci 

medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a RTVS  

 

63.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

úradnej pečiatky so štátnym znakom 

Čiastka 50 

 

64.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu sekcie systemizácie a mzdovej politiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o organizačnom poriadku sekcie systemizácie a mzdovej politiky Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky 

 

Čiastka 51 
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65.Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 5/2019 

o poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na realizáciu 

národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

 

66.Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 6/2019 

o poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na realizáciu 

národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

 

67.Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2019 

o poskytnutí grantu Úradu zvláštnych policajných činností Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 
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68.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o riadení prístupu do informačných 

systémov z externých dátových sietí 

- v znení N MV č. 149/2020 
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69.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Moldava nad Bodvou o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel  

 

70.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 
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72.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzavretí Memoranda o spolupráci medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a International Police Association (IPA) – 

Slovenskou sekciou 
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73.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 30/2016 o projekte Manažment vyšetrovacích spisov v znení neskorších 

predpisov 
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74.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
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77.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o spolupráci medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a BigMedia, spol. s r. o. 

  - v znení dodatku č.1 (oznámenie č. 162/2019), 
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78.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Modra o poskytovaní informácií 

a údajov z evidencie vozidiel  

 

79.Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 

8/2019, ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 

16/2018 o poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu SK 2016 ISF SC5/NC2/A2/P1 v rámci Fondu pre vnútornú 

bezpečnosť 
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80.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody o vzájomnom 

poskytovaní údajov medzi Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky 
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81.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Kremnica o poskytovaní informácií 

a údajov z evidencie vozidiel 
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82.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Sobrance o poskytovaní informácií 

a údajov z evidencie vozidiel 
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83.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Veľký Krtíš o poskytovaní informácií 

a údajov z evidencie vozidiel 
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84.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Malacky o poskytovaní informácií 

a údajov z evidencie vozidiel 
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85.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Poprad o poskytovaní informácií 

a údajov z evidencie vozidiel 
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86.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Bardejov o poskytovaní informácií 

a údajov z evidencie vozidiel 
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87.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Vranov nad Topľou o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 69 

 

88.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Rajec o poskytovaní informácií a údajov 

z evidencie vozidiel 
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89.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Banská Štiavnica o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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90.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Liptovský Mikuláš o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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91.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Turčianske Teplice o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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92.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Liptovský Hrádok o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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93.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Veľké Kapušany o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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94. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Kežmarok o poskytovaní 

informácií  a údajov z evidencie vozidiel 
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96.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení tímu posttraumatickej intervenčnej 

starostlivosti 

- v znení OMV č. 38/2020, O MV č. 101/2021 
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97. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o plnení úloh z Národnej stratégie 

integrovaného riadenia hraníc na roky 2019 až 2022 
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98. „V“ – Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 3/2019 o používaní nástrahovej a zabezpečovacej 

techniky   
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99.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vnútornom systéme vybavovania 

oznámení o protispoločenskej činnosti 
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100.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa 

nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových 

náležitostiach príslušníkov Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby 

v týždni a nariaďovaní služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení 

neskorších predpisov 
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101.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 4/2019, ktorým sa dopĺňa pokyn sekcie personálnych a sociálnych 

činností a osobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 8/2015 o organizačnom 

poriadku sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  

 

102.Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 9/2019, ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
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č. 7/2018 o poskytnutí grantu Leteckému útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na 

realizáciu národného projektu SK 2015 ISF SC2/NC6/A1 v rámci Fondu pre vnútornú 

bezpečnosť 
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104.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o kriminalisticko-technických činnostiach 

- v znení NMV č. 60/2020, čl. XII N MV č. 24/2022 
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105. Nariadenie 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 
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106. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 53/2015 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti 

základných útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov  

 

107. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 28/2014 o plnení úloh Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 143/2015 
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109.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o skúšobnej komisii na vykonávanie 

kvalifikačných skúšok v oblasti súkromnej bezpečnosti 

- v znení  O MV č. 56/2021 
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110.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Stará Ľubovňa 

o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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111.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Sabinov o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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112.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Handlová 

o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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113.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Lučenec o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel  

 

114. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy o spolupráci medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Slovenskou komorou výcvikových zariadení 

autoškôl 
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115.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Senica o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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116.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Dunajská Streda 

o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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117.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Trenčín o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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118.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o informačnom systéme Policajného 

zboru KPOLDAT a o zmene niektorých nariadení 
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119.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Smižany o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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120.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o ochrane citlivých informácií o kritickej 

infraštruktúre 
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121.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Bernolákovo 

o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel  
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122.Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 10/2019 o poskytnutí grantu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného 

zboru na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre azyl, migráciu a Integráciu 
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123. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o informačnom systéme PNR 
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124.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy o spolupráci medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Nadáciou Volkswagen Slovakia 
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125.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 30/2016 o projekte Manažment vyšetrovacích spisov v znení 

neskorších predpisov 
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126. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o znaku Úradu inšpekčnej služby 

 

Čiastka 102 

 

127. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o jednotnom kontaktnom centre pre 

medzinárodnú policajnú spoluprácu 
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130.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru  

 

131.Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 

11/2019, ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 

11/2018 o poskytnutí grantu Strednej odbornej škole Policajného zboru Bratislava na realizáciu 

národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť v znení pokynu služobného úradu 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 22/2018 

 

Čiastka 106 

 

132.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Šahy o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 107 
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133.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Partizánske 

o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 108 

 

134.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Martin o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 109 

 

135.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Humenné 

o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 110 

 

136.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Dolný Kubín 

o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 111 

 

137.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Sliač o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 112 

 

138.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Nová Dubnica 

o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 113 

 

139.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Stropkov o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 114 

 

140.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Bojnice o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 115 

 

141.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Podolínec 

o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 
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Čiastka 116 

 

142. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o pracovnej skupine na zabezpečenie vedenia 

logov 

- v znení O MV č. 75/2020 

 

Čiastka 118 

 

144. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o protikorupčnom programe 

- v znení OMV č. 56/2020, OMV č. 35/2021,  O MV SR č. 85/2021  

 

Čiastka 119 

 

145.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a nariadenie ministra vnútra Slovenskej 

republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov Policajného zboru, 

prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní služobnej pohotovosti 

príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 120 

 

146.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o štatúte vnútorného auditu Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky 

 

Čiastka 122 

 

148.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

úradnej pečiatky so štátnym znakom 

 

Čiastka 123 

 

149.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Vykonávacej dohody 

o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Finančným riaditeľstvom 

Slovenskej republiky  

 

150.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Režimu hraničného 

priechodu Vyšné Nemecké – Užhorod medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

a Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky  

 

151.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Režimu hraničného 

priechodu Ubľa – Malyj Bereznyj medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

a Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky  

 

152.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Režimu hraničného 

priechodu Veľké Slemence – Mali Selmenci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

a Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky  
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153.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Režimu hraničného 

priechodu Maťovské Vojkovce – Pavlovo medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

a Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky  

 

154.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Režimu hraničného 

priechodu Čierna nad Tisou – Čop medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

a Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky 

 

Čiastka 124 

 

155.Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 12/2019 o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polícii Prezídia Policajného zboru 

na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

 

156.Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 13/2019 o poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

 

157.Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 14/2019 o poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

 

Čiastka 125 

 

158.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 92/2015 o celách policajného zaistenia 

 

Čiastka 128 

 

161.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o postupe pri evidovaní a manipulácii 

s vyšetrovacími spismi 

- v znení N MV č. 175/2021, N MV č. 21/2022 

 

Čiastka 129 

 

162.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku č. 1 k Zmluve 

o spolupráci medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a BigMedia, spol. s. r. o. 

 

Čiastka 130 

 

163.Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 16/2019 o poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

 

Čiastka 131 
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164.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o vzájomnej 

spolupráci pri poskytovaní súčinnosti medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 

a SWAN Mobile, a. s. 

 

Čiastka 132 

 

165.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 53/2015 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných 

útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 133 

 

166. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o ochrane osobných údajov 

 

Čiastka 134 

 

167.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Národnou bankou Slovenska o spolupráci pri 

zabezpečení bezpečnostných opatrení ochrany prevozu peňazí a iných hodnôt 

 

Čiastka 136 

 

169.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 175/2010 o vymedzení príslušnosti útvarov 

Policajného zboru a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri odhaľovaní 

trestných činov, pri zisťovaní ich páchateľov a o postupe v trestnom konaní v znení 

neskorších predpisov  
 

Čiastka 137 

 

170.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Komárno o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

171.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

 

Čiastka 138 

 

172.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Gelnica o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 139 

 

173.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Sládkovičovo 

o poskytovaní informácií  a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 140 
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174.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Trebišov o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 141 

 

175.Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2018, ktorou sa upravujú podrobnosti 

o vnútornej organizácii okresného úradu v znení smernice Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 92/2018 

 

Čiastka 142 

 

176.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2019 o Úrade inšpekčnej služby 

 

Čiastka 143 

 

177.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Memoranda o spolupráci 

medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Asociáciou policajtov vo výslužbe 

(VETERAN POLICE SLOVAKIA) 

 

Čiastka 144 

 

178.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Kráľovský Chlmec 

o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 145 

 

179.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Bánovce nad Bebravou 

o poskytovaní informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 146 

 

180.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Bytča o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 147 

 

181.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku č. 1 ku Kolektívnej 

zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na roky 2019 – 2020 

 

Čiastka 148 

 

182.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku č. 1 ku Kolektívnej 

zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na roky 2019 – 2020 

 

Čiastka 149 
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183.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku č. 1 ku Kolektívnej 

zmluve vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na roky 2019 – 2020 

 

Čiastka 150 

 

184.Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 17/2019, ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 26/2018 o poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

 

Čiastka 151 

 

185.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Súčinnostnej dohody pri 

vykonávaní fyzickej ochrany jadrových zariadení medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej 

republiky a Jadrovou a vyraďovacou spoločnosťou, a. s. 

 

Čiastka 152 

 

186. Nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov 

Policajného zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní 

služobnej pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 155 

 

189. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 19/2019 o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia 

Policajného zboru na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre azyl, migráciu 

a integráciu 

 

190. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

úradnej pečiatky so štátnym znakom 
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191.Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 20/2019, ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 19/2018  o poskytnutí grantu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného 

zboru na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť v znení 

pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 25/2018  
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192.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o náhradách výdavkov príslušníkom 

Policajného zboru 

 

Čiastka 158 
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193.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o náhradách výdavkov príslušníkom 

Hasičského a záchranného zboru, štátnym zamestnancom, zamestnancom pri výkone práce vo 

verejnom záujme, zamestnancom v pracovnom pomere a fyzickým osobám vykonávajúcim 

práce mimo pracovného pomeru 

 

Čiastka 160 

 

195. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o ochrane utajovaných skutočností 

 

Čiastka 161 

 

196.Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 21/2019, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 11/2018  o poskytnutí grantu Strednej odbornej škole Policajného zboru Bratislava 

na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť v znení neskorších 

predpisov  

 

197.Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

úradnej pečiatky so štátnym znakom 

 

Čiastka 162 

 

198.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 98/2016 o registratúrnom poriadku 

 

Čiastka 163 

 

199.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 2/2014 o prevádzke informačného systému denník 

vyšetrovacích spisov v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 4/2017 

 

Čiastka 164 

 

200. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podmienkach prevádzkovania lietadiel 

a o doplnení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom 

poriadku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 165 

 

201. „V“ – Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o používaní služobných cestných 

vozidiel na zvláštne účely Úradom inšpekčnej služby 

 

Čiastka 166 

 

202.Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 131/2018 o zabezpečení používania Informačného systému Manažment 

vyšetrovacích spisov – Pilot 
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203.Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 53/2015 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných 

útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov a opatrenie ministra vnútra Slovenskej 

republiky č. 32/2017 o komisii na posudzovanie návrhov na vykonanie zmien v tabuľkách 

zloženia a počtov v znení neskorších predpisov 

- zrušený čl. II N MV č. 139/2021 

 

 

 

 

ROK 2020 
 

 

Čiastka 1 

 

1. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

 

2. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 22/2019, ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 5/2018 o poskytnutí grantu oddeleniu nelegálneho obchodovania so zbraňami národnej 

protizločineckej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru na realizáciu 

národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

 

3. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzavretí Súčinnostnej dohody 

o zabezpečení fyzickej ochrany Atómovej elektrárne Jaslovské Bohunice V2 medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Slovenskými elektrárňami, a. s. 

 

4. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzavretí Súčinnostnej dohody 

o zabezpečení fyzickej ochrany Atómovej elektrárne Mochovce medzi Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky a Slovenskými elektrárňami, a. s. 

 

Čiastka 3 

 

6. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podmienkach poskytovania príplatku za 

starostlivosť a vedenie služobného motorového vozidla a príplatku za vedenie služobného 

motorového vozidla zamestnancom v pracovnom pomere 

 

Čiastka 4 

 

7. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

okrúhlych pečiatok so štátnym znakom 

 

8. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody o integračnom zámere 

– Integračný protokol medzi IRIS  IDENT, s. r. o. a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky 
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9. Nariadenie služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení 

nariadenie služobného úradu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky č. 57/2017 o služobnom 

poriadku štátnych zamestnancov 

 

Čiastka 7 

 

11. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o odbornom vzdelávaní príslušníkov 

Policajného zboru 

 

Čiastka 8 

 

12. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o určení vedúcich vybraných objektov 

 

Čiastka 9 

 

13. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vzorovom organizačnom poriadku 

krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru 

 

Čiastka 10 

 

14. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 1/2020, ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 1/2018 o poskytnutí grantu Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného 

zboru na realizáciu národného projektu SK 2017 ISF SC5/NC2/A3/P1 v rámci Fondu pre 

vnútornú bezpečnosť 

 

Čiastka 12 

 

16. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Vráble o poskytovaní informácií 

a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 13 

 

17. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o plnení úloh z Národnej stratégie na ochranu 

detí pred násilím 

 

Čiastka 14 

 

18. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Hnúšťa o poskytovaní informácií  

a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 15 

 

19. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Svit o poskytovaní informácií a údajov 

z evidencie vozidiel 
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20. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Šurany o poskytovaní informácií  

a údajov z evidencie vozidiel 
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21. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Snina o poskytovaní informácií  

a údajov z evidencie vozidiel 

Čiastka 18 

 

22. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestskou políciou Mesta Zlaté Moravce o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel 

 

Čiastka 19 

 

23. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra Slovenskej 

republiky č. 185/2011 o akreditačnej komisii Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pre 

policajné vzdelávanie v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 20 

 

24. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2019 o Úrade inšpekčnej služby v znení 

nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 176/2019 

 

Čiastka 21 

 

25. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 2/2020, ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 15/2018 o poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť v znení pokynu 

služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 3/2019 
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26. Pokyn štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky Michala Bagačku 

o postupoch pri plnení úloh oddelenia leteckej správy a dozoru Leteckého útvaru Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky 

 

Čiastka 23 

 

27. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 27/2017 o informačnom systéme Policajného zboru ACHERON 

 
Čiastka 24 
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28. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 130/2015 o informačnom systéme Policajného 

zboru DANAU v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 106/2017 
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30. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 53/2015 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných 

útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 27 

 

31. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o psychologickom vyšetrení 

 

Čiastka 28 

 

32. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky  č. 107/2016 o určení funkcií, pri ktorých výkone sa môžu 

oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 30 

 

34. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 4/2020, ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 4/2018 o poskytnutí grantu Protidrogovej centrále národnej kriminálnej agentúry Prezídia 

Policajného zboru na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

 

Čiastka 31 

 

35. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Vykonávacej dohody k 

Zmluve medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Ministerstvom spravodlivosti 

Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci 

Čiastka 33 

 

37. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

okrúhlej pečiatky so štátnym znakom 

 

Čiastka 34 

 

38. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie ministra  

vnútra Slovenskej republiky č. 96/2019 o zriadení tímu posttraumatickej intervenčnej 

starostlivosti 

Čiastka 35 

 
39. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o bezpečnostných opatreniach na zabezpečenie 

plnenia úloh v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 

 

Čiastka 36 
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41. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 9/2009 o postupe pri využívaní sadzobníka pokút v  pôsobnosti 

Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 
Čiastka 38  

 
43. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vykonávaní eskorty osoby a o zmene 

nariadenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 39/2009 o pravidlách nosenia služobnej 

rovnošaty Policajného zboru, rovnošaty hudby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

a rovnošaty letca v znení neskorších predpisov  

 
Čiastka 39 

 
44. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o plnení úloh a  opatrení Európskeho dohovoru 

na zabránenie mučenia a  neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania 

- v znení O MV č. 62/2021 

- v znení O MV č. 8/2022 

 

Čiastka 40 

 
46. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  

 

Čiastka 42  

 
48. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

 

Čiastka 43 

 

49. Oznámenie generálneho riaditeľa kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky o neplatnosti 

okrúhlej pečiatky so štátnym znakom  

 

Čiastka 44  

 
50. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 123/2016 o zásadách hospodárenia a disponovaní s 

verejnými financiami a o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 46 

 
52. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  
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54. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o sídle, miestnej príslušnosti a niektorých 

činnostiach Úradu inšpekčnej služby 

- v znení N MV č. 168/2021 
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55. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 5/2020, ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 8/2018 o poskytnutí grantu úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného 

zboru na realizáciu národného projektu v rámci fondu pre vnútornú bezpečnosť  
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56. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 144/2019 o protikorupčnom programe 

 

Čiastka 50 

 
57. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 53/2015 o dislokácii, typizácii a  územnej pôsobnosti 

základných útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 51 
 

 

59. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzavretí zmluvy o spolupráci pri 

odhaľovaní a dokumentovaní deliktov proti životnému prostrediu medzi Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky a Slovenskou inšpekciou životného prostredia 

 

Čiastka 52 

 
60.  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 104/2019 o kriminalisticko-technických 

činnostiach 

Čiastka 53 

 

61.  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o manažmente prístupových práv  

Čiastka 54 

 

62. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o  organizačnom zabezpečení projektu upgrade 

rádiokomunikačnej siete SITNO štátnej správy Slovenskej republiky 

 

Čiastka 55 

 

63.  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 143/2017 o prevádzke informačného systému 

národného pátrania 
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Čiastka 56 

 

64. Oznámenie generálneho riaditeľa Sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti okrúhlej pečiatky so štátnym znakom 

 

65. Oznámenie generálneho riaditeľa Sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálnej polície č. 3697 

 

66. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky  o  oprave chyby pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 5/2020 z 29. apríla 2020, ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 8/2018 o poskytnutí grantu úradu medzinárodnej policajnej spolupráce 

Prezídia Policajného zboru na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú 

bezpečnosť 

 

67.  Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 7/2020 o poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

 

68.  Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 8/2020 o poskytnutí grantu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru 

na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 
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70.  Oznámenie generálneho riaditeľa Sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

71. Oznámenie generálneho riaditeľa Sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálnej polície č. 3054 

 

Čiastka 59 

 
72. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o škodovej komisii  

Čiastka 60 
 

73. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o  uzatvorení zmluvy o spolupráci medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Nadáciou Volkswagen Slovakia 

 
Čiastka 62 

 
75. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 142/2019 o pracovnej skupine na zabezpečenie vedenia logov  

 
Čiastka 64 
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77. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
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78. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 99/2018 o zásadách dislokácie, typizácie  

a  systemizácie základných útvarov Policajného zboru  

 

79. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 30/2016 o projekte Manažment vyšetrovacích spisov v znení 

neskorších predpisov 
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80. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 120/2012 o činnosti oddelení hraničnej kontroly Policajného 

zboru v znení neskorších predpisov 
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81. Nariadenie služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o personálnej 

pôsobnosti vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov 
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82. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozsahu disciplinárnej právomoci 

nadriadených (disciplinárna právomoc) 

- v znení N MV č. 10/2022 

 

83. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozsahu pôsobnosti nadriadených vo 

veciach služobného pomeru v štátnej službe príslušníkov Policajného zboru (personálna 

pôsobnosť) 

- v znení N MV č. 10/2022 

 

84. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o rozsahu pôsobnosti nadriadených vo 

veciach služobného pomeru príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (personálna 

pôsobnosť) 

 

Čiastka 69 

 
85. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o rozpracovaní Programového vyhlásenia vlády 

Slovenskej republiky na podmienky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na obdobie 

rokov 2020 – 2024 
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88. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 

10/2020, ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 

24/2018 o poskytnutí grantu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru 

na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť a ktorým sa zrušuje 

pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2018 o poskytnutí 

grantu Leteckému útvaru Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu národného 

projektu SK 2015 ISF SC2/NC6/A1 v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť v znení pokynu 

služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2019 

 

89. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 

9/2020, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 11/2018 o poskytnutí grantu Strednej odbornej škole Policajného zboru Bratislava 

na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť v znení neskorších 

predpisov 
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90. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o komisii na analýzu aktuálneho stavu 

legislatívy, štruktúry, materiálno-technického vybavenia, personálneho zabezpečenia 

Policajného zboru s cieľom vypracovania stratégie rozvoja Policajného zboru s výhľadom do 

roku 2024 

- v znení O MV č. 133/2020 
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91. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o postupe pri vybavovaní petícií  

 

92. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 48/2019 o sťažnostiach 
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93. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 37/2009 o vyšetrovateľoch čakateľoch v znení neskorších predpisov  

 

94. Oznámenie generálneho riaditeľa Sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálnej polície č. 1917 

 
Čiastka 76 

 

95. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
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97. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o vydaní pokynu sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva 
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vnútra Slovenskej republiky o organizačnom poriadku sekcie legislatívy a právnych služieb 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
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99.  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 53/2015 o dislokácii, typizácii a územnej 

pôsobnosti základných útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov  

 

100. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 80/2009 o postupe pri zabezpečovaní správy majetku štátu v 

znení neskorších predpisov  

101. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti odznakov kriminálnej polície 
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102. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 87/2015 o zozname utajovaných skutočností v znení 

neskorších predpisov 
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103. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 88/2013 o počítačových sieťach 
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104. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 175/2010 o vymedzení príslušnosti útvarov 

Policajného zboru a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri odhaľovaní 

trestných činov, pri zisťovaní ich páchateľov a o postupe v trestnom konaní v znení 

neskorších predpisov 
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105. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o Čestnom odznaku ministra vnútra 

Slovenskej republiky COVID-19 
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106. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2017 o prideľovaní, nosení, ukladaní 

a zabezpečení zbraní a nábojov v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 106/2018 
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107. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálna polícia č. 2038  
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108. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 
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109. Nariadenie služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení 

nariadenie služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 60/2019 o určení 

študijného odboru štátnozamestnaneckých miest 
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110. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 89 

 

111. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 
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112. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 123/2016 o zásadách hospodárenia a disponovaní 

s verejnými financiami a o finančnej kontrole v znení neskorších predpisov  

 

113. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 134/2017 o realizácii projektu využívania údajov zo záznamov 

o  cestujúcich 
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115. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o vydaní pokynu sekcie personálnych a sociálnych činností Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky o organizačnom poriadku sekcie personálnych a sociálnych 

činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
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116. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o komisii na posudzovanie prihlásených 

kandidátov na funkciu prednostu okresného úradu 

 

Čiastka 93 

 

117. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy o spolupráci medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Trinity Media Group s. r. o. 

 

118. Oznámenie generálneho riaditeľa Sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti okrúhlej pečiatky so štátnym znakom 
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119. Oznámenie kancelárie generálneho tajomníka služobného úradu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o vydaní pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 11/2020, ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky č. 21/2018 o poskytnutí grantu úradu medzinárodnej policajnej 

spolupráce Prezídia Policajného zboru na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre 

vnútornú bezpečnosť v znení pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 18/2019 
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121. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zastavení prevádzky prostriedku šifrovej 

ochrany informácií 

 

122. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o komisii na posudzovanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie v pôsobnosti rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky 

 v znení O MV č. 44/2021, O MV č. 105/2021 
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124. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení dodatku č. 1 k Vykonávacej 

dohode v oblasti vzájomného výcviku a vzdelávania vrátane špecialistov uzatvorenej podľa 

článku 3 Zmluvy medzi Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky o vzájomnej spolupráci z 13. augusta 2007 v znení dodatkov č. 1 zo 

16. decembra 2009, č. 2 z 25. novembra 2013 a č. 3 z 23. novembra 2017  

 

125. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody o spolupráci pri 

vykonávaní a organizácii kontrol uzatvorená podľa § 33 písm. a), § 34 ods. 1 písm. a), 

§ 36 ods. 5 písm. a) bod 1. a písm. b) zákona č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času 

v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene 

a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov 

z 27. augusta 2020 medzi Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Národným 

inšpektorátom práce 
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126. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 53/2015 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti 

základných útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov 
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127. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálna polícia č. 1444 

 

128. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o vydaní pokynu kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky 

o organizačnom poriadku kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky 
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129. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o vydaní pokynu sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o organizačnom poriadku sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky 
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130. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti okrúhlej pečiatky so štátnym znakom 

 

131. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 
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132. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o dislokačnej komisii Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky 

 

133. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 90/2020 o komisii na analýzu aktuálneho stavu legislatívy, 

štruktúry, materiálno-technického vybavenia, personálneho zabezpečenia Policajného zboru 

s cieľom vypracovania stratégie rozvoja Policajného zboru s výhľadom do roku 2024 

 

Čiastka 103 

 

134. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o tvorbe loga 

 

Čiastka 104 

 

135. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku finančnej polície č. 0042 
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137. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o medzinárodných zmluvách 

 

Čiastka 107 

  
138. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 175/2010 o vymedzení príslušnosti útvarov 

Policajného zboru a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri odhaľovaní 

trestných činov, pri zisťovaní ich páchateľov a o postupe v trestnom konaní v znení 

neskorších predpisov 

 

Čiastka 108 

 

139. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_100_(129).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_100_(129).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_101_(130-131).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_101_(130-131).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_101_(130-131).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_102_(132-133).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_102_(132-133).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_102_(132-133).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_73_(90).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_103_(134).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_103_(134).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_104_(135).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_104_(135).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_106_(137).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_106_(137).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_107_(138).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_107_(138).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2010/C_071_2010_(175).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_108_(139).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_108_(139).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2015/C_021_2015_(39).pdf


 

 

Čiastka 109 

 

140. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o presune interných predpisov v súvislosti so 

zmenou podriadenosti sekcie európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky  

 

141. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o komisii na analýzu verejných obstarávaní 

osobných ochranných pracovných prostriedkov a naturálnych náležitostí príslušníkov 

Hasičského a záchranného zboru 

 

Čiastka 110 

 

142. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o používaní 

múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G medzi Slovenským národným múzeom 

a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky  

 

143. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 1/2020 

o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

 

Čiastka 111 

 

144. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o pandemickom stredisku Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky  

 

145. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 o postupe pri využívaní sadzobníka pokút 

v pôsobnosti Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 112 

 

146. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zásadách kariérneho postupu 

v Policajnom zbore 

-  v znení N MV č. 53/2021 

 

Čiastka 113 

 

148. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 3/2002 o etickom kódexe príslušníka Policajného zboru v 

znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 114 

 

149. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 68/2019 o riadení prístupu do informačných 

systémov z externých dátových sietí  

 

Čiastka 115 
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150. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnote rovnošaty a jej súčastí pre 

príslušníkov Hasičského a záchranného zboru v roku 2020  

 

Čiastka 116 

 

151. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 2/2020, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/2018 

o poskytnutí grantu migračnému úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu 

národného projektu v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu  

 

152. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o spolupráci medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie 

v Košiciach 

 

153. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku č. 1 medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Notárskou komorou Slovenskej republiky 

 

Čiastka 117 

 

154. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o informačnom systéme Policajného 

zboru na vykonávanie teoretickej skúšky VYTES  

 

155. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Slovenskej republiky 

o neplatnosti okrúhlych pečiatok so štátnym znakom 

 

Čiastka 118 

 

156. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 55/2003 o policajných pridelencoch a policajných styčných 

dôstojníkoch v znení neskorších predpisov  

 

157. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o výberovej komisii na obsadenie funkcie 

policajného pridelenca  

 

158. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Slovenskej republiky o 

neplatnosti okrúhlej pečiatky so štátnym znakom 

 

Čiastka 119 

 

159. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o komisii pre vypracovanie návrhu 

komplexného rozvoja vrtuľníkovej techniky, infraštruktúry a personálneho zabezpečenia do 

roku 2030 

 

Čiastka 120 

 

160. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení vydania a výmeny služobných 

preukazov 

 

Čiastka 121 
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161. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení programu podpory 

a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi  

 

Čiastka 122 

 

162. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o pracovnej skupine na tvorbu koordinovaného 

mechanizmu boja proti hybridným hrozbám a odolnosti voči informačným operáciám  

 

163. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zriadení pracovnej skupiny za účelom 

zefektívnenia postupov súvisiacich s odstraňovaním prekážok cestnej premávky 

 

Čiastka 123 

 

164. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zahraničnej jednotke Policajného zboru 

 

Čiastka 125 

 

166. „V“ Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o operatívno-pátracej činnosti 

             - v znení  N MV č. 169/2021, N MV č. 20/2022 

Čiastka 126 

 

167. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o boji proti extrémizmu  

 

168. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o boji proti diváckemu násiliu 

- v znení čl. XIII N MV č. 24/2022 

 

Čiastka 127 

 

169. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení projektu zavedenie služieb 

Platform as a Service 

- v znení O MV č. 68/2021, O MV č. 117/2021, O MV č. 160/2021 

 

Čiastka 128 

 

170. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2017 o prideľovaní, nosení, ukladaní 

a zabezpečení zbraní a nábojov v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 129 

 

171. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Kolektívnej zmluvy 

vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2021 

 

Čiastka 130 

 

172. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Kolektívnej zmluvy 

vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2021 

 

Čiastka 131 
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173. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Kolektívnej zmluvy 

vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na rok 2021 

 

Čiastka 132 

 

174. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Kolektívnej zmluvy pre 

zamestnancov v štátnej službe na rok 2021 

 

Čiastka 133 

 

175. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Kolektívnej zmluvy pre 

zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom zaujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2021 

 

 

 

ROK 2021    
 

 

Čiastka 1 

 

1. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o špecializovanom tíme  

- v znení R MV SR č. 97/2021 

 

Čiastka 2 

 

2. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o postupe pri vykonávaní štátneho 

odborného dozoru správy registratúry 

 

Čiastka 3 

 

3. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o postupe pri pátraní po osobách a veciach 

- v znení čl. XIV N MV č. 24/2022 

-  

Čiastka 4 

 

4. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 3/2020, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2018 o 

poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na realizáciu 

národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť v znení pokynu služobného úradu 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 4/2019  

5. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 4/2020, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 26/2018 o 

poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na realizáciu 

národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť v znení pokynu služobného úradu 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 17/2019  
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6. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 5/2020, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2019 o 

poskytnutí grantu Úradu zvláštnych policajných činností Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

7. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 6/2020, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 17/2018 o 

poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na realizáciu 

národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

8. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2020, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 1/2019 o 

poskytnutí grantu Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

9. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 8/2020, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2018 o 

poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na realizáciu 

národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť v znení neskorších predpisov  

10. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2020 o 

poskytnutí grantu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

11. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 10/2020, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2018 o 

poskytnutí grantu odboru odhaľovania nebezpečných materiálov a environmentálnej 

kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru na realizáciu národného 

projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

 

Čiastka 5 

 

12. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku č. 4 k Dohode o 

zriadení medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou zo dňa 

5. júla 2001 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 26. júna 2009, Dodatku č. 2 zo dňa 12. októbra 

2012 a Dodatku č. 3 zo dňa 23. júna 2017 

 

Čiastka 6 

 

13. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o vydaní pokynu Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o organizačnom poriadku Inštitútu správnych a 

bezpečnostných analýz Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  

14. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 
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Čiastka 7 

 

15. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o používaní integrovaného informačného 

systému na správu registratúry FABASOFT eGov-Suite 

 

Čiastka 8 

 

16. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o expertnej skupine pre oblasť boja proti 

obchodovaniu s ľuďmi 

   v znení  O MV 42/2021 

- v znení O MV č. 7/2022 

 

Čiastka 9 

 

17. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o vykonaní celoslovenského skríningového 

testovania obyvateľstva Slovenskej republiky na prítomnosť ochorenia COVID – 19 

 

Čiastka 10 

 

18. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o vydaní pokynu sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky o organizačnom poriadku sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky 

 

Čiastka 11 

 

19. Opatrenie generálneho riaditeľa sekcie personálnych a sociálnych činností Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o komisii na realizáciu sociálnej politiky v oblasti sociálneho fondu 

- v znení O GR SPSČ č. 96/2021 

 

Čiastka 12 

 

20. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 53/2015 o dislokácii, typizácii a územnej pôsobnosti základných 

útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 13 

 

21. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o pracovnej skupine na prípravu aktualizácie 

etického kódexu príslušníka Policajného zboru 

 

Čiastka 14 

 

22. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 1/2021 

o poskytnutí grantu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

23. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 2/2021 
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o poskytnutí grantu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

 

Čiastka 15 

 

24. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti okrúhlej pečiatky so štátnym znakom 

 

Čiastka 16 

 

25. Opatrenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o hodnotách výstrojných súčastí pre 

príslušníkov Policajného zboru na výkon služby v roku 2021 

 

Čiastka 17 

 

26. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 32/2017 o komisii na posudzovanie návrhov na vykonanie zmien v 

tabuľkách zloženia a počtov v znení neskorších predpisov  

- zrušený čl. II N MV č. 139/2021 

 

27. Oznámenie generálneho riaditeľa Sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálnej polície č. 1140 

 

Čiastka 18 

 

28. „V“ - Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o osobitných finančných 

prostriedkoch 

 

Čiastka 19 

 

29. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o pracovnej skupine na tvorbu systému riadenia 

a kontroly fondov pre oblasť vnútorných záležitostí 2021-2027 

 

Čiastka 20 

 

30. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o vydaní pokynu generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn generálneho 

riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 4 z 3.9. 2020, 

ktorým sa vydáva organizačný poriadok sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky  

31. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálnej polície č. 3155  

32. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 3/2021 o 
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poskytnutí grantu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

 

Čiastka 21 

 

33. Oznámenie generálneho riaditeľa Sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálnej polície č. 0151  

34. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestom Brezno o poskytovaní informácií a údajov z evidencie 

vozidiel uzatvorená podľa § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej 

polícii v znení neskorších predpisov v spojení s § 113 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 22 

 

35. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 144/2019 o protikorupčnom programe v znení opatrenia ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 56/2020 

 

Čiastka 23 

 

36. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 106/2014 o organizačnom zabezpečení projektu Informačný systém 

identifikátora fyzických osôb v znení neskorších predpisov  

37. Oznámenie generálneho riaditeľa Sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálnej polície 

 

Čiastka 24 

 

38. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 4/2021 

o poskytnutí grantu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

39. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 5/2021, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 5/2018 

o poskytnutí grantu oddeleniu nelegálneho obchodovania so zbraňami národnej 

protizločineckej jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť v znení pokynu 

služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 22/2019 

 

Čiastka 25 

 

40. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 80/2009 o postupe pri zabezpečovaní správy majetku štátu v 

znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 26 
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41. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zrušení niektorých interných predpisov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a o prehľade platných interných predpisov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 

Čiastka 27 

 

42. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 16/2021 o expertnej skupine pre oblasť boja proti obchodovaniu 

s ľuďmi  

- v znení O MV č. 7/2022 

 

43. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

 

Čiastka 28 

  

44. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 122/2020 o komisii na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v 

pôsobnosti rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 

Čiastka 29 

 

45. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o podrobnostiach organizácie a činnosti 

koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému 

 

Čiastka 30 

 

46. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 68/2010 používaní služobných cestných vozidiel v 

znení neskorších predpisov  

 

47. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení záchranných prác v lokalite 

Chemko, a. s. Strážske  

 

48. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy o spolupráci medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Nadáciou Volkswagen Slovakia 

 

Čiastka 31 

 

49. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o informačnom systéme Dopravné nehody  

 

50. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 156/2013 o informačnom systéme Medzinárodná 

policajná spolupráca 

 

Čiastka 32 

 

51. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej o plnení úloh z uznesení vlády Slovenskej republiky 

a administratívnej kontrole ich plnenia 
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Čiastka 33 

 

52. Nariadenie služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o výberových konaniach 

na obsadzovanie štátnozamestnaneckých miest v služobnom úrade, ktorým je Ministerstvo 

vnútra Slovenskej republiky 

 

Čiastka 34 

 

53. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 146/2020 o zásadách kariérneho postupu v 

Policajnom zbore 

 

Čiastka 35 

 

54. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o komisii na vypracovanie návrhu na rozdelenie 

odvodu časti poistného z osobitného účtu  

 

55. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 19/2009 o vydaní vzorového organizačného poriadku krajského 

riaditeľstva Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 36 

 

56. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 109/2019 o skúšobnej komisii na vykonávanie kvalifikačných skúšok v 

oblasti súkromnej bezpečnosti  

 

57. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 6/2021 o 

poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

 

58. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o vydaní pokynu riaditeľa úradu pre ochranu ústavných činiteľov a 

diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 10/2021, ktorým sa vydáva 

organizačný poriadok úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  

 

59. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o vydaní pokynu riaditeľa úradu pre ochranu ústavných činiteľov a 

diplomatických misií Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 11/2021 o prikazovaní 

služby, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní služobnej 

pohotovosti príslušníkom Policajného zboru a o spôsobe evidencie 

 

Čiastka 37 

 

60. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a zrušujú niektoré interné predpisy 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  
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61. Nariadenie služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení 

nariadenie služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 60/2019 o určení 

študijného odboru štátnozamestnaneckých miest v znení nariadenia služobného úradu 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 109/2020 

 

Čiastka 38 

 

62. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 44/2020 o plnení úloh a opatrení Európskeho dohovoru na zabránenie 

mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania 

- v znení O MV č. 8/2022 

 

Čiastka 39 

 

63. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o pracovnej skupine pre Hranice 

 

Čiastka 40 

 

64. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru  

 

65. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2021 o 

poskytnutí grantu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

 

Čiastka 41 

 

66. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy o používaní 

múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G 

 

Čiastka 42 

 

67. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 130/2018 o návratnej sociálnej výpomoci zo 

sociálneho fondu 

 

Čiastka 43 

 

68. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 169/2020 o zabezpečení projektu zavedenie služieb Platform as a 

Service  

 

69. Oznámenie generálneho riaditeľa Sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti odznaku Kriminálnej polície č. 3024 

 

Čiastka 44 

 

70. Opatrenie prezidenta Policajného zboru o skúšobnej komisii na vykonanie záverečnej 

vyšetrovateľskej skúšky 

 

https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_37_(60-61).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2019/C_2019_048_(060).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_87_(109).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_38_(62).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_38_(62).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_39_(44,%2045).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_39_(63).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_39_(63).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_40_(64-65).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_40_(64-65).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_40_(64-65).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_4_(4-11).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_41_(66).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_41_(66).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_42_(67).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_42_(67).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2018/C_081_(130-132).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_43_(68-69).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_43_(68-69).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2020/C_2020_127_(169).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_43_(68-69).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_44_(70).pdf
https://infoweb.minv.sk/slavv/vestnik/2021/C_2021_44_(70).pdf


 

Čiastka 46 

 

72. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 47 

 
73. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 8/2021, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 10/2019 o 

poskytnutí grantu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu  

 

74. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2021, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 5/2018 o 

poskytnutí grantu oddeleniu nelegálneho obchodovania so zbraňami národnej protizločineckej 

jednotky národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru na realizáciu národného 

projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť v znení neskorších predpisov 

  

Čiastka 48 

 

75. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o pracovnej skupine na riešenie dohľadu štátu 

nad činnosťou obecnej polície 

 

Čiastka 49 

 

76. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 2/2014 o prevádzke informačného systému denník vyšetrovacích 

spisov v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 50 

 

77. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 30/2016 o projekte Manažment vyšetrovacích spisov v znení 

neskorších predpisov 

 

Čiastka 51 

 

78. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku č. 1 k Dohode 

o poskytovaní údajov uzatvorenej podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v spojení s § 113 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 52 

 

79. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 98/2016 o registratúrnom poriadku v znení 

nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 198/2019 
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Čiastka 53 

 

80. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zrušení niektorých interných predpisov 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

  

Čiastka 54 

 

81. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 99/2018 o zásadách dislokácie, typizácie a systemizácie 

základných útvarov Policajného zboru v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 78/2020 

 

Čiastka 55 

 

82. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o európskych záležitostiach 

 

Čiastka 56 

 

83. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 o postupe pri využívaní sadzobníka pokút 

v pôsobnosti Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 57 

 

84. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 53/2015 o dislokácii, typizácii a územnej 

pôsobnosti základných útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov  

 

85. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 144/2019 o protikorupčnom programe v znení neskorších 

predpisov 
 

Čiastka 58 

 

86. Nariadenie služobného úradu Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o overovaní 

požadovaných odborných vedomostí a schopností uchádzača formou prípadovej štúdie 

 

Čiastka 59 

 

87. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 17/2008 o vybraných platových náležitostiach príslušníkov Policajného 

zboru, prikazovaní služby nad základný čas služby v týždni a nariaďovaní služobnej 

pohotovosti príslušníkom Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 60 

 

88. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 120/2012 o činnosti oddelení hraničnej kontroly 

Policajného zboru v znení neskorších predpisov  
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89. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru  

 

90. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 10/2021, 

ktorým sa mení pokyn kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 6/2021 o poskytnutí grantu Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru 

na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

 

Čiastka 61 

 

91. Opatrenie generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o podrobnostiach vykonania inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov 

v rozpočtovej organizácii Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky k 31. decembru 2021 

 

Čiastka 62 

 

92. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o bezpečnostnom opatrení na zabezpečenie 

návštevy Svätého Otca Františka v Slovenskej republike 

  

Čiastka 63 

 

93. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a Mestom Ilava o poskytovaní informácií a údajov z evidencie 

vozidiel uzatvorená podľa § 24 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. 

o obecnej polícii v znení neskorších predpisov v spojení s § 113 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. 

o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 64 

 

94. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/2015 o ostreľovačoch Policajného zboru 

 

Čiastka 65 

 

95. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 11/2021 

o poskytnutí grantu Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

 

Čiastka 66 

 

96. Opatrenie generálneho riaditeľa sekcie personálnych a sociálnych činností Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie generálneho riaditeľa sekcie personálnych 

a sociálnych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 19/2021 o komisii na 

realizáciu sociálnej politiky v oblasti sociálneho fondu 

 

Čiastka 67 

 

97. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení rozkaz ministra vnútra Slovenskej 

republiky č. 1/2021 o špecializovanom tíme 
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Čiastka 68 

 

98. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o normatíve zariadení informačno-

komunikačnej techniky 

 

Čiastka 69 

 

99. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

 

Čiastka 70 

 

100. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 71 

 

101. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 96/2019 o zriadení tímu posttraumatickej intervenčnej 

starostlivosti v znení opatrenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 38/2020 

 

Čiastka 72 

 

102. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vykonávaní záchranných prác a iných 

činností vo výškach a nad voľnými hĺbkami v Hasičskom a záchrannom zbore 

 

Čiastka 73 

 

103. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 87/2015 o zozname utajovaných skutočností v 

znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 74 

 

104. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 29/2017 o prideľovaní, nosení, ukladaní a zabezpečení zbraní 

a nábojov v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 75 

 

105. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 122/2020 o komisii na posudzovanie žiadostí o poskytnutie dotácie v 

pôsobnosti rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení opatrenia 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 44/2021 

 

Čiastka 76 
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106. Smernica Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2018, ktorou sa upravujú podrobnosti o 

vnútornej organizácii okresného úradu v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 77 

 

107.  Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o vydaní pokynu sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 14/2020 o organizačnom poriadku sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky  

 

108. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestom Lužianky o poskytovaní informácií 

a údajov z evidencie vozidiel uzatvorená podľa § 24 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady 

č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov v spojení s § 113 ods. 1 

zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

Čiastka 78 

 

109.  Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o verifikačnej komisii na overovanie 

výdavkov na hospodársku mobilizáciu 

 

Čiastka 79 

 

110. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku č. 1 k rokovaciemu 

poriadku medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou  

 

111. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku č. 2 

k Rokovaciemu poriadku medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so 

zločinnosťou  

 

112. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Dodatku č. 1 k Štatútu 

medzirezortného Expertného koordinačného orgánu pre boj so zločinnosťou 

 

Čiastka 80 

 

113. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o skúšobnej komisii na získanie odbornej 

spôsobilosti na úseku civilnej ochrany obyvateľstva 

 

Čiastka 81 

 

114. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vypracovaní návrhu na rozdelenie 

odvodu časti poistného z osobitného účtu 

 

Čiastka 82 

 

115. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestom Krásno nad Kysucou o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel uzatvorená podľa § 24 zákona Slovenskej národnej 
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rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov v spojení s § 113 ods. 1 

zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

Čiastka 84 

 

117. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 169/2020 o zabezpečení projektu zavedenie služieb Platform as 

a Service v znení opatrenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 68/2021 

 

Čiastka 85 

 

118. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru 

 

Čiastka 86 

 

119. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestom Dubnica nad Váhom o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel uzatvorená podľa § 24 ods. 3 zákona Slovenskej 

národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov v spojení 

s § 113 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 87 

 

120. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestom Fiľakovo o poskytovaní informácií 

a údajov z evidencie vozidiel uzatvorená podľa § 24 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady 

č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov v spojení s § 113 ods. 1 

zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

 

121. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 12/2021 

o poskytnutí grantu Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

 

Čiastka 88 

 

122 Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestom Vrútky o poskytovaní informácií 

a údajov z evidencie vozidiel uzatvorená podľa § 24 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady 

č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov v spojení s § 113 ods. 1 

zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

Čiastka 89 

 

123. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 13/2021, 
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ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 19/2019 

o poskytnutí grantu Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu 
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124. „V“ - Pokyn Prezídia Policajného zboru o podrobnostiach pri hospodárení a kontrole 

osobitných finančných prostriedkov útvarmi služby ochrany objektov Policajného zboru 
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125.  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  

 

Čiastka 92 

 

126. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 24/2013 o zabezpečovaní stravovania 

- v znení N MV č. 1/2022 

 

Čiastka 93 

 

127. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 99/2018 o zásadách dislokácie, typizácie a 

systemizácie základných útvarov Policajného zboru v znení neskorších predpisov  

 

Čiastka 94 

 

128. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o používaní informačného systému 

migrácia a medzinárodná ochrana a o zmene a doplnení niektorých interných predpisov 

 
Čiastka 95 

 

129. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestom Nová Baňa o poskytovaní informácií a 

údajov z evidencie vozidiel uzatvorená podľa § 24 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 

564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov v spojení s § 113 ods. 1 zákona 

č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov  

 

Čiastka 96 

 

130. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o vydaní pokynu sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky, ktorým sa dopĺňa pokyn sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 14/2020 o organizačnom poriadku sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky 

 

Čiastka 97 
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131. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2021, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/2018 

o poskytnutí grantu migračnému úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu 

národného projektu v rámci Fondu pre azyl, migráciu a integráciu v znení pokynu kancelárie 

štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 2/2020 

 

Čiastka 98 

 

132. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o informačnom systéme EVIDENCE 
 

Čiastka 99 

 

133. Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o ďalších služobných činnostiach, pri ktorých 

príslušník Policajného zboru v služobnej rovnošate s identifikačným číslom nepoužíva 

menovku 

Čiastka 100 

 

134. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2021, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 4/2018 

o poskytnutí grantu národnej protidrogovej jednotke národnej kriminálnej agentúry Prezídia 

Policajného zboru na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť v 

znení pokynu služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 4/2020  

 

135. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobného preukazu príslušníka Policajného zboru 

a identifikačného čísla príslušníka Policajného zboru  

 

136. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o vydaní pokynu generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 4 zo 4. 11. 2021, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn 

generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 4 z 

3. 9. 2020, ktorým sa vydáva organizačný poriadok sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky v znení pokynu generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 1 z 27. 1. 2021 
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137. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Zmluvy o používaní 

múzejného katalogizačného systému ESEZ 4G 
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138. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 98/2016 o registratúrnom poriadku v znení 

neskorších predpisov 
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139. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o komisii na posudzovanie návrhov na 

vykonanie zmien v tabuľkách zloženia a počtov 
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140. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 16/2021, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 6/2019 

o poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na realizáciu 

národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

 

141. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 17/2021, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 13/2019 

o poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na realizáciu 

národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

 

142. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 18/2021, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2019 

o poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na realizáciu 

národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

 

143. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 19/2021, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 24/2018 

o poskytnutí grantu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť v znení pokynu 

služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 10/2020  
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144. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o akčnom pláne Migračnej politiky 

Slovenskej republiky s výhľadom do roku 2025 
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145. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2019 o Úrade inšpekčnej služby v znení 

neskorších predpisov 
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146. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 21/2021, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 19/2018 

o poskytnutí grantu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť v znení neskorších 

predpisov  
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147. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 23/2021, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 21/2018 

o poskytnutí grantu úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť v znení neskorších 

predpisov 
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148. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 22/2021, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 8/2020 

o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

 

149. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 20/2021, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 16/2019 

o poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na realizáciu 

národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 
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150. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 24/2021, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 12/2019 

o poskytnutí grantu Úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

 

151. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 25/2021, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2018 

o poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na realizáciu 

národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť v znení neskorších predpisov 
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152. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 26/2021, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 2/2018 

o poskytnutí grantu odboru vyšetrovania úradu kriminálnej polície Prezídia Policajného zboru 

na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

 

153. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/2021, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 10/2018 

o poskytnutí grantu odboru počítačovej kriminality úradu kriminálnej polície Prezídia 

Policajného zboru na realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 
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154. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia, dopĺňajú 

a zrušujú niektoré interné predpisy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
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155. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 28/2021, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2020 

o poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru na realizáciu 

národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť  

 

156. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 29/2021, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 6/2018 

o poskytnutí grantu Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 
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157. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o komisii na realizáciu projektu „Modernizácia 

železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR“ 

 

Čiastka 114 

 

158. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 9/2009 o postupe pri využívaní sadzobníka pokút v pôsobnosti 

Policajného zboru v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 115 

 

159. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o Pláne hlavných úloh Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na rok 2022 

 

Čiastka 116 

 

160. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 169/2020 o zabezpečení projektu zavedenie služieb Platform as a 

Service v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 117 

 

161. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení projektu „Webové sídlo 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 

Čiastka 118 

 

162. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Kolektívnej zmluvy pre 

zamestnancov v štátnej službe na rok 2022 
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163. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Kolektívnej zmluvy pre 

zamestnancov odmeňovaných podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých 

zamestnancov pri výkone práce vo verejnom zaujme a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2022 
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164. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Kolektívnej zmluvy 

vyššieho stupňa pre príslušníkov Policajného zboru na rok 2022  

 

Čiastka 121 

 

165. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Kolektívnej zmluvy 

vyššieho stupňa pre príslušníkov Hasičského a záchranného zboru na rok 2022 

 

Čiastka 122 

 

166. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Kolektívnej zmluvy 

vyššieho stupňa pre príslušníkov Horskej záchrannej služby na rok 2022 

 

Čiastka 123 

 

167. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o komisii na vykonávanie skúšky 

a preškoľovania bezpečnostného riaditeľa 

 

Čiastka 124 

 

168.  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 54/2020 o sídle, miestnej príslušnosti a niektorých činnostiach 

Úradu inšpekčnej služby 

 

Čiastka 125 

 

169. „V“ Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 166/2020 o operatívno-pátracej činnosti 

 

Čiastka 126 

 

170. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení Rámcovej zmluvy o 

spolupráci pri fyzickej ochrane závodov atómových elektrární medzi Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky a Slovenskými elektrárňami, a. s.  

 

171. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 30/2021, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 1/2019 

o poskytnutí grantu Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť v znení pokynu 

kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2020  
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172. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 31/2021, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 1/2018 

o poskytnutí grantu Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť v znení pokynu 

služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 1/2020  

 

173. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 32/2021, 

ktorým sa mení pokyn služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 8/2018 

o poskytnutí grantu úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť v znení pokynu 

služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 5/2020  

 

174. Oznámenie kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní 

pokynu kancelárie štátneho tajomníka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 33/2021 o 

poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu v rámci Fondu pre vnútornú bezpečnosť 

 

 

Čiastka 127 

 

175. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 161/2019 o postupe pri evidovaní a manipulácii s 

vyšetrovacími spismi 

 

Čiastka 128 

 

176. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zásadách kariérneho postupu v 

Policajnom zbore 

 

 

 

  

ROK 2022    
 

 

Čiastka 1 

 

1. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 24/2013 o zabezpečovaní stravovania v znení 

nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 126/2021 

 

Čiastka 2 

 

2.  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o používaní štátnych lietadiel 

spôsobilých lietať bez pilota 

 

Čiastka 3 
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3. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o riadiacom výbore na zabezpečenie 

Majstrovstiev Európy v hádzanej mužov 2022 

 

Čiastka 4 

 

4. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o plánovaní nákladov, evidencii 

a alokácií nákladov, výnosov a majetku na nákladových a ziskových strediskách 
 

Čiastka 5 

 

5.     Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zrušení niektorých interných predpisov 

 

Čiastka 6 

 

6.  Rozkaz ministra vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení zavedenia služby na sledovanie 

lokalizačného systému prepráv strelných zbraní a streliva 

 

Čiastka 7 

 

7.  Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 16/2021 o expertnej skupine pre oblasť boja proti obchodovaniu 

s ľuďmi v znení opatrenia ministra vnútra Slovenskej republiky č. 42/2021 

 

Čiastka 8 

 

8.  Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení opatrenie ministra vnútra 

Slovenskej republiky č. 44/2020 o plnení úloh a opatrení Európskeho dohovoru na zabránenie 

mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania v znení opatrenia 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 62/2021 

 

Čiastka 9 

 

9.  Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zahraničných cestách a prijatiach 

zahraničných delegácií 

 

Čiastka 10 

 

10. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/2020 o rozsahu disciplinárnej právomoci 

nadriadených (disciplinárna právomoc) a nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 83/2020 o rozsahu pôsobnosti nadriadených vo veciach služobného pomeru v štátnej službe 

príslušníkov Policajného zboru (personálna pôsobnosť)  

 

11. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 134/2017 o realizácii projektu využívania údajov zo záznamov 

o cestujúcich 

 

Čiastka 11 

 

12. Oznámenie generálneho riaditeľa sekcie legislatívy a právnych služieb Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky o neplatnosti služobných preukazov príslušníkov Policajného zboru  
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13. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestom Senec o poskytovaní informácií 

a údajov z evidencie vozidiel uzatvorená podľa § 24 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady 

č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov v spojení s § 113 ods. 1 

zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

Čiastka 12 

 

14. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestom Kysucké Nové Mesto o poskytovaní 

informácií a údajov z evidencie vozidiel uzatvorená podľa § 24 ods. 3 zákona Slovenskej 

národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov v spojení s 

§ 113 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Čiastka 13 

 

15. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestom Dobšiná o poskytovaní informácií 

a údajov z evidencie vozidiel uzatvorená podľa § 24 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady 

č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov v spojení s § 113 ods. 1 

zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

Čiastka 14 

 

16. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestom Giraltovce o poskytovaní informácií 

a údajov z evidencie vozidiel uzatvorená podľa § 24 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady 

č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov v spojení s § 113 ods. 1 

zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 
Čiastka 15 

 
17. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestom Myjava o poskytovaní informácií 

a údajov z evidencie vozidiel uzatvorená podľa § 24 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady 

č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov v spojení s § 113 ods. 1 

zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 
Čiastka 16 

 

18. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení zmluvy medzi 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky a Mestom Holíč o poskytovaní informácií 

a údajov z evidencie vozidiel uzatvorená podľa § 24 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady 

č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov v spojení s § 113 ods. 1 
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zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 

Čiastka 17 

 

19. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015 o organizačnom poriadku Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 105/2018 o Centre logistického zabezpečenia 

administratívnych činností Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 

Čiastka 18 

 

20. „V“ Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 166/2020 o operatívno-pátracej činnosti v znení 

nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 169/2021 

 

Čiastka 19 

 

21. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 161/2019 o postupe pri evidovaní a manipulácii 

s vyšetrovacími spismi v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 175/2021  

 

22. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 37/2009 o vyšetrovateľoch čakateľoch v znení neskorších 

predpisov 

 

23. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 2/2014 o prevádzke informačného systému denník 

vyšetrovacích spisov v znení neskorších predpisov 

 

24. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zmene a doplnení niektorých interných 

predpisov 

 

Čiastka 20 

 

25. „V“ Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 3/2019 o používaní nástrahovej 

a zabezpečovacej techniky v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 98/2019  

 

Čiastka 21 

 

26. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o postupe v boji proti legalizácii 

výnosov z trestnej činnosti  

27. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o postupe na úseku boja proti 

environmentálnej kriminalite a kriminalite týkajúcej sa nebezpečných materiálov a 

prekurzorov výbušnín  
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28. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie 

ministra vnútra Slovenskej republiky č. 175/2010 o vymedzení príslušnosti útvarov 

Policajného zboru a útvarov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky pri odhaľovaní 

trestných činov, pri zisťovaní ich páchateľov a o postupe v trestnom konaní v znení 

neskorších predpisov 

 

Čiastka 22 

 

29. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o pracovnej skupine na vypracovanie návrhu 

reorganizácie Policajného zboru 

 

30. Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 11/2020 o odbornom vzdelávaní príslušníkov Policajného 

zboru 

 

Čiastka 23 

 

31. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky o štábe na riešenie zvýšenej miery nelegálnej 

migrácie 

 

Čiastka 24 

 

32. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie ministra 

vnútra Slovenskej republiky č. 54/2021 o komisii na vypracovanie návrhu na rozdelenie 

odvodu časti poistného z osobitného účtu 

 

Čiastka 25 

 

33. Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o uzatvorení vykonávacej dohody medzi 

Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky o 

vzájomnej spolupráci v oblasti pyrotechnickej činnosti, likvidácie výbušnín a munície, 

trhacích prác, vzájomného výcviku a vzdelávania v tejto oblasti 

 

Čiastka 26 

 

34. „V“ Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o použití agenta 

 - účinnosť od 01. 03. 2022  

 
Čiastka 27 
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Nariadenia vedúceho služobného úradu 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 
 

 

Rok 2008 
 

č. 2 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o podrobnostiach systému riadenia a kontroly Fondu pre vonkajšie hranice na obdobie rokov 

2007 – 2013  

 

č. 3 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o podrobnostiach systému riadenia a kontroly Európskeho fondu pre integráciu štátnych 

príslušníkov tretích krajín na obdobie rokov 2007 – 2013  

 

č. 5 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o podrobnostiach systému riadenia a kontroly Európskeho fondu pre utečencov na obdobie 

rokov 2008 -2013  

 

Rok 2009 

 
č. 1  Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytovaní grantu sekcii informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu v rámci ročného programu 2008 

Fondu pre vonkajšie hranice  

- v znení N VSÚ č. 6/2009, N VSÚ č. 14/2009, N VSÚ č. 11/2010 

 

č. 2  Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytovaní grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky na realizáciu národného projektu v rámci ročného programu 2008 Fondu pre 

vonkajšie hranice  

 - v znení N VSÚ č. 12/2009 



 

 

č. 3  Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytovaní grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky na realizáciu národného projektu v rámci ročného programu 2008 Európskeho 

fondu pre návrat  

 - v znení N VSÚ č. 4/2009, N VSÚ č. 7/2009, N VSÚ č. 8/2009, N VSÚ č. 13/2009, N VSÚ 

č. 4/2010 

č. 4 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 3/2009 o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu v rámci ročného programu 2008 

Európskeho fondu pre návrat 

č. 5 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o podrobnostiach systému riadenia a kontroly fondov všeobecného programu Solidarita 

a riadenie migračných tokov na obdobie rokov 2007 – 2013  

 - v znení N VSÚ č. 11/2009, N VSÚ č. 5/2010 

 

č. 6 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 1/2009 o poskytnutí grantu sekcii informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu v rámci ročného programu 

2008 Fondu pre vonkajšie hranice 

 

č. 7 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 3/2009 o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu v rámci ročného programu 2008 

Európskeho fondu pre návrat v znení nariadenia vedúceho služobného úradu Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky č. 4/2009 

 

č. 8  Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 3/2009 o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu v rámci ročného programu 2008 

Európskeho fondu pre návrat v znení neskorších predpisov 

 

č. 9  Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytnutí grantu sekcii informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu v rámci ročného programu 2007 

Fondu pre vonkajšie hranice 

 - v znení N VSÚ č. 16/2009, N VSÚ č. 10/2010 

 

č. 10  Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytnutí grantu sekcii informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu v rámci ročného programu 2008 

Európskeho fondu pre utečencov 

 - v znení NVSÚ č. 15/2009, NVSÚ č. 7/2010, NVSÚ č. 9/2010 

 



 

č. 11  Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 5/2009 o podrobnostiach systému riadenia a kontroly fondov všeobecného 

programu Solidarita a riadenie migračných tokov na obdobie rokov 2007-2013 

 

č.12  Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 2/2009 o poskytovaní grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu v rámci ročného programu 2008 

Fondu pre vonkajšie hranice 

 

č. 13  Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 3/2009 o poskytovaní grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu v rámci ročného programu 2008 

Európskeho fondu pre návrat v znení neskorších predpisov 

 

č. 14 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 1/2009 o poskytnutí grantu sekcii informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu v rámci ročného programu 

2008 Fondu pre vonkajšie hranice v znení nariadenia vedúceho služobného úradu 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 6/2009 

 

č. 15  Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení  a dopĺňa nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 10/2009 o poskytnutí grantu sekcii informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti  

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu v rámci ročného 

programu 2008 Európskeho fondu pre utečencov 

 

č. 16  Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení  a dopĺňa nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 9/2009 o poskytnutí grantu sekcii informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu v rámci ročného 

programu 2007 Fondu pre vonkajšie hranice 

 

č. 17  Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky na realizáciu národného projektu v rámci ročného programu 2009 Európskeho 

fondu pre návrat 

 - v znení NVSÚ č. 15/2010, NVSÚ č. 5/2011 

 

Rok 2010 
 

č. 1 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky na realizáciu národného projektu SK 2009 EBF P1/1 v rámci ročného programu 

2009 Fondu pre vonkajšie hranice 

- v znení NVSÚ č. 14/2010, NVSÚ č. 16/2010, NVSÚ č. 4/2011 

 



 

č. 2  Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky na realizáciu národného projektu SK 2009 EBF P1/2 v rámci ročného programu 

2009 Fondu pre vonkajšie hranice 

- v znení N VSÚ č. 12/2010 

 

č. 3  Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o podrobnostiach o výberovom konaní a výbere v služobnom úrade Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky 

 

č. 4 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 3/2009 o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu v rámci ročného programu 2008 

Európskeho fondu pre návrat v znení neskorších predpisov 

 

č. 5 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 5/2009 o podrobnostiach systému riadenia a kontroly fondov všeobecného 

programu Solidarita a riadenie migračných tokov na obdobie rokov 2007-2013 v znení 

nariadenia vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 11/2009 

 

č. 7 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 10/2009 o poskytnutí grantu sekcii informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu v rámci ročného 

programu 2008 Európskeho fondu pre utečencov v znení nariadenia vedúceho služobného 

úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 15/2009 

  

č. 9  Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 10/2009 o poskytnutí grantu  sekcii informatiky, telekomunikácií 

a bezpečnosti   Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu 

v rámci ročného programu 2008 Európskeho fondu pre utečencov v znení neskorších 

predpisov 

 

č. 10 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 9/2009 o poskytnutí grantu  sekcii informatiky, telekomunikácií 

a bezpečnosti   Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu 

v rámci ročného programu 2007 Fondu pre vonkajšie hranice v znení nariadenia vedúceho 

služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 16/2009 

 

č. 11 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 1/2009 o poskytnutí grantu sekcii informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu  v rámci ročného 



 

programu 2008 Fondu pre vonkajšie hranice v znení nariadení vedúceho služobného úradu 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 

 

č. 12  Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 2/2010 o poskytnutí grantu  úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu SK 2009 EBF P1/2 

v rámci ročného programu 2009 Fondu pre vonkajšie hranice 

 

č. 13  Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytnutí grantu sekcii informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu SK 2010 EBF P4/4 NP v rámci 

ročného programu 2010 Fondu pre vonkajšie hranice 

 - v znení NVSÚ č. 8/2011 

 

č. 14 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 1/2010 o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície  Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu  SK 2009 EBF P1/1 v rámci ročného 

programu 2009 Fondu pre vonkajšie hranice 

  

č. 15  Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 17/2009 o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu v rámci ročného programu 2009 

Európskeho fondu pre návrat 

 

č. 16  Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 1/2010 o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu SK 2009 EBF P1/1 NP 

v rámci ročného programu 2009 Fondu pre vonkajšie hranice v znení nariadenia vedúceho 

služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14/2010 

 

č. 17 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o podrobnostiach systému riadenia a kontroly fondov všeobecného programu Solidarita 

a riadenie migračných tokov na obdobie rokov 2007-2013 

 - v znení NVSÚ č. 7/2011, NVSÚ č. 8/2012, NVSÚ č. 20/2013 

 

Rok 2011 
 

č. 1  Nariadenie  vedúceho  služobného  úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky na realizáciu národného projektu SK 2010 EBF P1/2 NP v rámci ročného 

programu 2010 Fondu pre vonkajšie hranice 

 - v znení NVSÚ č.11/2011, NVSÚ č. 13/2012 

 

č. 2 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky na realizáciu národného projektu SK 2010 EBF P1/3 NP v rámci ročného 

programu 2010 Fondu pre vonkajšie hranice 



 

 

č. 3 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky na realizáciu národného projektu v rámci ročného programu 2010 a ročného 

programu 2011 Európskeho fondu pre návrat 

 - v znení NVSÚ č. 10/2011, NVSÚ č. 17/2012  

 

č. 4  Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 1/2010 o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu SK 2009 EBF P1/1 NP v rámci 

ročného programu 2009 Fondu pre vonkajšie hranice v znení neskorších predpisov 

 

č. 5 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 17/2009 o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu v rámci ročného programu 2009 

Európskeho fondu pre návrat 

 

č. 6 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytnutí grantu sekcii informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu SK 2009 EBF P4/6 NP v rámci 

ročného programu 2009 Fondu pre vonkajšie hranice 

 

č. 7 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 17/2010 o podrobnostiach systému riadenia a kontroly fondov všeobecného programu 

Solidarita a riadenie migračných tokov na obdobie rokov 2007-2013 

  

č. 8 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 13/2010 o poskytnutí grantu sekcii informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu SK 2010 EBF 

P4/4 NP v rámci ročného programu 2010 Fondu pre vonkajšie hranice 

 

č. 9 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytnutí grantu úradu medzinárodnej policajnej spolupráce prezídia Policajného zboru 

na realizáciu národného projektu SK 2011 EBF P4/4 NP v rámci ročného programu 2011 

Fondu pre vonkajšie hranice 

 - v znení NVSÚ č. 10/2012, NVSÚ č. 12/2012, NVSÚ č. 16/2012, NVSÚ č. 6/2013 

 

č. 10 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 3/2011 o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu v rámci ročného programu 

2010 a ročného programu 2011 Európskeho fondu pre návrat 

          

č. 11 Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 1/2011 o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva 



 

vnútra Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu SK 2010 EBF P1/2 NP 

v rámci ročného programu 2010 Fondu pre vonkajšie hranice 

       

ROK 2012 

 

1. Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 1/2012 

o poskytnutí grantu sekcii informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu SK 2011 EBF P 4/5 NP v rámci 

ročného programu 2011 Fondu pre vonkajšie hranice 

- v znení NVSÚ č. 5/2013, NVSÚ č. 10/2013 

 

2. Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 2/2012 

o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu SK 2011 EBF P 1/2 NP v rámci ročného programu 2011 

Fondu pre vonkajšie hranice 

3. Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 3/2012 

o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu SK 2011 EBF P 1/3 NP v rámci ročného programu 2011 

Fondu pre vonkajšie hranice 

- v znení NVSÚ č. 3/2013, NVSÚ č. 12/2013  

 

4. Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.4/2012 

o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu SK 2011 EBF P 1/1 NP v rámci ročného programu 2011 

Fondu pre vonkajšie hranice 

- v znení NVSÚ č. 9/2012, NVSÚ č. 11/2013 

 

5. Smernica vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o špecifických požiadavkách a osobitnom postupe pri výbere na obsadenie voľných 

štátnozamestnaneckých miest stálej štátnej službe v oddelení aplikovanej psychológie 

Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru 

6. Pokyn vedúcej služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o adaptačnom 

vzdelávaní štátnych zamestnancov 

7. Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu SK 2010 EBF P 1/6 NP v rámci ročného programu 2010 

Fondu pre vonkajšie hranice 

 

8. Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 17/2010 o podrobnostiach systému riadenia a kontroly fondov všeobecného programu 

Solidarita a riadenie migračných tokov na obdobie rokov 2007-2013 v znení nariadenia 

vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 7/2011 

 



 

9. Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení  a dopĺňa nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 4/2012 o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia 

Policajného zboru na realizáciu národného projektu SK 2011 EBF P 1/1 NP v rámci ročného 

programu 2011 Fondu pre vonkajšie hranice 

 

10.      Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 9/2011 o poskytnutí grantu úradu medzinárodnej policajnej spolupráce prezídia 

Policajného zboru na realizáciu národného projektu SK 2011 EBF P 4/4 NP v rámci ročného 

programu 2011 Fondu pre vonkajšie hranice 

   

11.   Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytnutí grantu úradu medzinárodnej policajnej spolupráce prezídia Policajného zboru 

na realizáciu národného projektu SK 2012 EBF P 5/9 NP v rámci ročného programu 2012 

Fondu pre vonkajšie hranice 

  - v znení NVSÚ č. 8/2013 

 

12.     Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu MV SR č. 9/2011 o poskytnutí grantu úradu 

medzinárodnej policajnej spolupráce prezídia Policajného zboru na realizáciu národného 

projektu SK 2011 EBF P 4/4 NP v rámci ročného programu 2011 Fondu pre vonkajšie 

hranice v znení nariadenia vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 10/2012 

 

13. Oznámenie vedúcej služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o oprave 

chyby v nariadení vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 1/2011 o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu SK 2010 EBF P1/2 NP v rámci 

ročného programu 2010 Fondu pre vonkajšie hranice v znení nariadenia vedúceho 

služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 11/2011 

 

14. Nariadenie vedúcej služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o personálnej pôsobnosti vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahov v služobnom úrade 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

16. Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 9/2011 o poskytnutí grantu úradu medzinárodnej policajnej spolupráce prezídia 

Policajného zboru na realizáciu národného projektu SK 2011 EBF P4/4 NP v rámci ročného 

programu 2011 Fondu pre vonkajšie hranice v znení neskorších predpisov 

17. Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení a dopĺňa nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky č. 3/2011 o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu v rámci ročného programu 

2010 a ročného programu 2011 Európskeho fondu pre návrat v znení nariadenia vedúceho 

služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.10/2011 

 

ROK 2013 



 

 

1. Nariadenie vedúcej služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytovaní náhrady za pohotovosť pri zabezpečovaní opatrení pre obdobie krízovej 

situácie 

2. Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytnutí grantu úradu hraničnej  a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru 

na realizáciu národného projektu SK 2012 EBF P1/1-5 NP v rámci ročného programu 2012 

Fondu pre vonkajšie hranice 

 

3. Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 3/2012 o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného 

zboru na realizáciu národného projektu SK 2011 EBF P1/3 NP v rámci ročného programu 

2011 Fondu pre vonkajšie hranice 

4. Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru 

na realizáciu národného projektu SK 2012 EBF P1/2-3 NP v rámci ročného programu 2012 

Fondu pre vonkajšie hranice 

 

5. Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 1/2012 o poskytnutí grantu sekcii informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky na  realizáciu národného projektu SK 2011 EBF P4/5 NP 

v rámci ročného programu 2011 Fondu pre vonkajšie hranice 

 

6. Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 9/2011 o poskytnutí grantu úradu medzinárodnej policajnej spolupráce prezídia 

Policajného zboru na realizáciu národného projektu SK 2011 EBF P4/4 NP v rámci ročného 

programu 2011 Fondu pre vonkajšie hranice v znení neskorších predpisov 

 

7. Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu SK 2012 RF NP A1/A6 v rámci ročného programu 2012 

Európskeho fondu pre návrat 

 

8. Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 11/2012 o poskytnutí grantu úradu medzinárodnej policajnej spolupráce prezídia 

Policajného zboru na realizáciu národného projektu SK 2012 EBF P5/9 NP v rámci ročného 

programu 2012 Fondu pre vonkajšie hranice 

 



 

9. Nariadenie VSU MV SR č. 9/2013 o formách prehlbovania kvalifikácie a podrobnostiach pri 

poskytovaní a čerpaní služobných dní na prehlbovanie kvalifikácie štátnych zamestnancov 

vykonávajúcich štátnu službu v služobnom úrade MV SR 

10. Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zrušení 

nariadenia vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 1/2012 

o poskytnutí grantu sekcií informatiky, telekomunikácii a bezpečnosti Ministerstva vnútra 

Slovenskej republiky na realizáciu národného projektu SK 2011 EBF P4/5 NP v rámci 

ročného programu 2011 Fondu pre vonkajšie hranice v znení nariadenia vedúceho 

služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 5/2013 

 

11. Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 4/2012 o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného 

zboru na realizáciu národného projektu SK 2011 EBF P1/1 NP v rámci ročného programu 

2011 Fondu pre vonkajšie hranice v znení nariadenia vedúceho služobného úradu 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 9/2012 

 

12. Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 3/2012 o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného 

zboru na realizáciu národného projektu SK 2011 Fondu pre vonkajšie hranice v znení 

nariadenia vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 3/2013 

    

13. Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu SK 2012 RF NP A4 v rámci ročného programu 2012 

Európskeho fondu pre návrat 

 

14. Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu SK 2012 EBF P1/7 NP v rámci ročného programu 2012 Fondu 

pre vonkajšie hranice 

 

15. Rozkaz VSU MV SR o zriadení vyraďovacích komisií na posudzovanie návrhov na vydanie 

rozhodnutí o neupotrebiteľnosti majetku štátu a likvidačných komisií pre komoditnú skupinu 

07 – výpočtová a telekomunikačná technika a materiál pre nákladové strediská krajských 

centier podpory MV SR 

   

16. Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytnutí grantu úradu hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru na 

realizáciu národného projektu SK 2012 RF NP A3/A4 v rámci ročného programu 2012 

Európskeho fondu pre návrat 

 



 

17. Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

o poskytnutí grantu Kriminalistickému a expertíznemu ústavu Policajného zboru prezídia 

Policajného zboru na realizáciu národného projektu SK 2012 EBF P4/6 NP v rámci ročného 

programu 2012 Fondu pre vonkajšie hranice 

 

18. Nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

mení nariadenie vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 17/2010 o podrobnostiach systému riadenia a kontroly fondov všeobecného programu 

Solidarita a riadenie migračných tokov na obdobie rokov 2007-2013 v znení neskorších 

predpisov 

 

 

 

Pokyny vedúceho služobného úradu 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

 

Rok 2010 
 

č. 8 Pokyn vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zavedení 

pružného pracovného času štátnych zamestnancov a zamestnancov pri výkone práce vo 

verejnom záujme 

 

č. 18  Pokyn vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa 

prideľuje spisová značka kancelárii vedúceho služobného úradu, osobnému úradu 

služobného úradu v pôsobnosti vedúceho služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky 


