Nasledovné informácie sú sekciou kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky zverejňované na základe plnenia úlohy B.7 uznesenia vlády Slovenskej
republiky č. 403/2015 k návrhu Akčného plánu na posilnenie Slovenskej republiky ako
právneho štátu „zabezpečovať prístup verejnosti k výsledkom z inšpekčných a kontrolných
činností a informovať ju o vydaných rozhodnutiach“.

1. Počty vybraných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní na úrade inšpekčnej
služby sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva vnútra Slovenskej republiky,
ktorými boli ukončené veci vedené na úseku trestného konania.
Trestné konanie je zákonom upravený postup orgánov činných v trestnom konaní,
ktorého úlohou je zistiť, či bol trestný čin spáchaný, zistiť jeho páchateľa a uložiť mu trest alebo
ochranné opatrenie a prijaté rozhodnutie vykonať. Dozor nad dodržiavaním zákonnosti
v súvislosti s činnosťou inšpekčnej služby v trestnom konaní vykonáva miestne príslušná
prokuratúra v súlade so zákonom č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.
Zverejňovanie informácií na úseku trestného konania musí byť v súlade s platnými
zákonmi a internými predpismi upravujúcimi poskytovanie informácií na úseku trestného
konania (napr. Trestný poriadok, príp. iné) a v súlade s platnými zákonmi upravujúcimi ochranu
osobných údajov. Poskytovanie informácií v procese trestného konania a v konaní pred súdom
striktne upravuje Trestný poriadok, ktorý vymedzuje okruh oprávnených osôb a spôsob
informovania verejnosti.

Počty vybraných rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní
na úrade inšpekčnej služby SKIS MV SR, ktorými boli
ukončené veci vedené na úseku trestného konania.
spôsob rozhodnutia

Celkový počet vecí (nápad) za obdobie od 1.1.2015 do 30.9.2015 :
Veci ukončené pred začatím trestného stíhania :
Odovzdané, odložené a odmietnuté veci, ak nie je dôvod na začatie
trestného stíhania
Veci ukončené po začatí trestného stíhania :
Návrh na podanie obžaloby prokurátorovi
Postúpenie veci inému orgánu, ak nejde o trený čin, ale ide
o skutok, ktorý by mohol byť priestupkom alebo iným správnym
deliktom alebo by mohol byť prejednaný v disciplinárnom konaní
Zastavenie trestného stíhania
Prerušenie trestného stíhania
Ukončené iným spôsobom (podmienečné zastavenie trestného
stíhania podľa § 216 TP, alebo iný návrh prokurátorovi podľa § 209
TP, spojenie vecí a pod.)
Rozpracované veci :

počet
1 425

§ 197 TP

863

§ 209 TP

63

§ 214 TP

24

§ 215 TP
§ 228 TP

76
18
106

275

2. Počty vybavovaných sťažností a petícií, ako aj vykonávaných vnútorných, ekonomických
a finančných kontrol na úrade kontroly sekcie kontroly a inšpekčnej služby Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky.
Počty vybavovaných sťažností na úrade kontroly SKIS MV SR
Celkový počet sťažností evidovaných za obdobie od 1.1.2015 do 30.9.2015 :

899

Prešetrené :

329

- opodstatnené :

24

- neopodstatnené :

285

- nedá sa prešetriť :

10

- oznámenie výsledku (§ 21 ods. 4) :

2

- predchádzajúca vybavená správne (§21 ods. 3) :

8

Vybavené inak (odložené, postúpené mimo rezort) :

230

Vrátené, neprijaté a nevrátené, ktoré boli vybavené podľa osobitného predpisu :

198

Postúpené v rámci rezortu :

142

Rozpracované :

90

Počty vybavovaných petícií na úrade kontroly SKIS MV SR
Celkový počet petícií evidovaných za obdobie od 1.1.2015 do 30.9.2015 :

2

Prešetrené :

1
- opodstatnené :

0

- neopodstatnené :

1

- nedá sa prešetriť :

0

Vybavené inak (odložené, postúpené mimo rezort) :

1

Rozpracované :

0

Počty vykonávaných kontrol na úrade kontroly SKIS MV SR
na úseku vnútorných kontrol
Celkový počet vnútorných kontrol za obdobie od 1.1.2015 do 30.9.2015 :

308

- ukončené kontroly so zisteným nedostatkom :

35

- ukončené kontroly bez zistenia nedostatku :

251

- rozpracované kontroly :

22

Počty vykonávaných kontrol na úrade kontroly SKIS MV SR
na úseku ekonomických a finančných kontrol
Celkový počet ekonomických a finančných kontrol za obdobie od 1.1.2015 do
30.9.2015 :
- ukončené kontroly so zisteným nedostatkom :

70
21

- ukončené kontroly bez zistenia nedostatku :

30

- rozpracované kontroly :

19

