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1
Pokyn
Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
z 1. decembra 2020
o organizačnom poriadku
Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Podľa čl. 48 ods. 1 nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 39/2015
o organizačnom poriadku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky u s t a n o v u j e m :
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
Čl. 1
Úvodné ustanovenie
Organizačný poriadok Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky (ďalej len "inštitút") vymedzuje pôsobnosť, organizačné členenie, úlohy a
zásady riadenia inštitútu členenie inštitútu, náplň práce a úlohy vedúcich štátnych zamestnancov a
zamestnancov inštitútu.
Čl. 2
Pôsobnosť inštitútu
Inštitút je samostatným odborným útvarom Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len
„ministerstvo“) na úseku všeobecnej analytiky, procesno-organizačných auditov, procesnej
architektúry verejnej správy, tvorby a vyhodnocovania politík, akcelerácie zavádzania inovácií,
tvorby prognóz, stratégií a implementačných plánov v rámci rezortu ministerstva.
Čl. 3
Organizačné členenie inštitútu
(1) Inštitút sa člení na :
a) odbor analýz a prognóz (OAP),
b) centrum metodického riadenia (CMR) ktoré sa delí na:
1. oddelenie procesného riadenia (OPR),
2. implementačná jednotka (IJ),
(2) Organizačným zložkám inštitútu a vybraným agendám sa prideľujú tieto spisové značky pre
tvorbu spisov:
a) Inštitútu správnych a bezpečnostných analýz Ministerstva vnútra : ISBA
b) Odboru analýz a prognóz : ISBA-OAP
c) Centru metodického riadenia : ISBA-CMR
d) Oddeleniu procesného riadenia ISBA-CMR 1
e) Implementačnej jednotke ISBA-CMR 2
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DRUHÁ ČASŤ
ZÁSADY RIADENIA INŠTITÚTU
Čl. 4
Riadenie inštitútu
(1) Inštitút riadi riaditeľ inštitútu podľa zásady jediného zodpovedného vedúceho.
(2) Riaditeľ inštitútu je služobne podriadený štátnemu tajomníkovi ministerstva.
(3) Riaditeľ inštitútu má právo a povinnosť v rámci svojej právomoci samostatne
rozhodovať a vykonávať opatrenia na splnenie úloh.
(4 Riaditeľ inštitútu zabezpečuje kontrolu plnenia hlavných úloh a jeho výsledky využíva
na skvalitňovanie riadiacej činnosti. Kontrolu vykonáva osobne alebo prostredníctvom
riaditeľov odborov.
(5) Riaditeľ inštitútu zastupuje ministerstvo v rozsahu svojej právomoci a v rozsahu
vymedzenom ministrom, štátnym tajomníkom ministerstva a generálnym tajomníkom
služobného úradu ministerstva.
(6) V rozsahu vymedzenom týmto organizačným poriadkom a v rozsahu vymedzenom
riaditeľom inštitútu zastupujú ministerstvo tiež riaditelia odborov a vedúci oddelení.
(7) Každý štátny zamestnanec a zamestnanec vo verejnom záujme ( ďalej zamestnanec)
inštitútu má len jedného nadriadeného, od ktorého dostáva úlohy
a ktorému zodpovedá za ich splnenie.
(8) Na inštitúte sa ustanovujú tieto stupne riadenia
a) riaditeľ inštitútu,
b) riaditeľ odboru,
c) vedúci oddelenia.
(9) Odbor riadi riaditeľ, oddelenie riadi vedúci.
Čl. 5
Zastupovanie riaditeľa inštitútu
Riaditeľa inštitútu zastupuje v čase jeho neprítomnosti poverený riaditeľ odboru. Primerane sa
postupuje pri zastupovaní v čase neprítomnosti riaditeľa odboru a vedúceho oddelenia.
Čl. 6
Poradné orgány riaditeľa inštitútu
Poradným orgánom riaditeľa inštitútu je grémium, ktoré tvoria riaditelia odborov. Riaditeľ
inštitútu podľa potreby zriaďuje aj ďalšie poradné orgány.
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Čl. 7
Komisie a pracovné skupiny
Na zabezpečenie plnenia dôležitých úloh a riešenia vybraných problémov môžu
inštitútu a riaditelia odborov zriaďovať komisie a pracovné skupiny.

riaditeľ

Čl. 8
Zhromaždenia a porady
Za účelom informovanosti o úlohách, o riešení vecných problémov a iných dôležitých otázkach
týkajúcich sa činnosti ministerstva, zvoláva riaditeľ inštitútu zhromaždenia alebo porady.
TRETIA ČASŤ
ÚLOHY VEDÚCICH ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV INŠTITÚTU
Čl. 9
Riaditeľ inštitútu
Riaditeľ inštitútu riadi inštitút a zodpovedá za plnenie jeho úloh, najmä:
1. zodpovedá za rozpracovanie koncepcie činnosti ministerstva na podmienky inštitútu,
za plánovanie pracovných činností, vykonáva a zabezpečuje kontrolu plnenia hlavných
úloh,
2. zodpovedá za komplexnosť a vecnú správnosť svojich rozhodnutí, predkladaných
návrhov, dokumentov a materiálov,
3. zodpovedá za rozpracúvanie a plnenie uznesení Národnej rady Slovenskej republiky,
vlády Slovenskej republiky a ich orgánov a Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky,
4. zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných
predpisov,
5. vytvára podmienky pre odborný rast a upevňuje služobnú a pracovnú disciplínu
zamestnancov inštitútu,
6. vykonáva personálnu pôsobnosť vo vzťahu k vedúcim zamestnancom v organizačných
útvaroch v jeho riadiacej pôsobnosti, zamestnancom inštitútu v rozsahu personálnej
pôsobnosti určenej interným prepisom1),
7. zodpovedá za hospodárne a efektívne využívanie rozpočtových prostriedkov,
8. zodpovedá za ochranu utajovaných skutočností
9. zodpovedá za vytváranie podmienok na dodržiavanie predpisov na ochranu práce a
vhodné pracovné podmienky,
10. vydáva interné predpisy v rozsahu zverenej pôsobnosti.

1)

Nariadenie vedúcej služobného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 14 z 20. decembra 2012 o
personálnej pôsobnosti vo veciach štátnozamestnaneckých vzťahoch v služobnom úrade Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky, Nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 168 z 20. decembra 2012 o rozsahu
pôsobnosti vedúcich zamestnancov vo veciach pracovnoprávnych vzťahov pri výkone práce vo verejnom záujme v
pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
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Čl. 10
Riaditelia odborov a vedúci oddelení
(1) Riaditelia odborov a vedúci oddelení riadia im zverený útvar a zodpovedajú za plnenie ich
úloh, najmä:
a) zodpovedajú za činnosť útvaru, vykonávajú a zabezpečujú kontrolu plnenia hlavných
úloh,
b) zodpovedajú za vecnú správnosť nimi predkladaných návrhov, dokumentov a
materiálov,
c) zabezpečujú rozpracúvanie a plnenie uznesení Národnej rady Slovenskej republiky,
vlády Slovenskej republiky a ich orgánov,
d) zabezpečujú koordináciu a súčinnosť s ostatnými organizačnými útvarmi,
e) zodpovedajú za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a interných
predpisov v rámci svojej riadiacej a rozhodovacej činnosti,
f) zodpovedajú za hospodárne a efektívne využívanie zverených prostriedkov, za
ochranu utajovaných skutočností,
g) vykonávajú personálnu pôsobnosť vo vzťahu k zamestnancom v rozsahu personálnej
pôsobnosti určenej interným predpisom.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ÚLOHY INŠTITÚTU
Čl. 11
Spoločné úlohy odborov inštitútu
(1) Odbory inštitútu plnia najmä tieto úlohy:
1. vypracúvajú návrhy materiálov legislatívnej a nelegislatívnej povahy v rozsahu svojej
vecnej pôsobnosti,
2. vypracúvajú stanoviská k návrhom materiálov legislatívnej a nelegislatívnej povahy
a interných predpisov v rámci pripomienkového konania v rozsahu svojej vecnej
pôsobnosti,
3. poskytujú v rozsahu svojej pôsobnosti stanoviská pre ministra, štátneho tajomníka
ministerstva, generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva a riaditeľa
inštitútu k materiálom predkladaným na rokovanie Národnej rady Slovenskej
republiky, vlády Slovenskej republiky a ústredných orgánov štátnej správy,
4. rozpracúvajú plnenie uznesení orgánov Národnej rady Slovenskej republiky, vlády
Slovenskej republiky, poradných orgánov ministra a riaditeľa inštitútu a vykonávajú
kontrolu termínov ich plnenia,
5. podieľajú sa na tvorbe štátnej politiky v oblasti bezpečnostnej politiky a verejnej
správy, plnení programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky,
6. spracúvajú návrhy programových a plánovacích dokumentov; pripravujú podklady pre
tvorbu programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky, plánu hlavných úloh
ministerstva, plánu práce vlády Slovenskej republiky a plánu legislatívnych úloh vlády
Slovenskej republiky, organizačne zabezpečujú konanie rokovaní, zhromaždení
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a porád vo svojej pôsobnosti,
7. zabezpečujú plnenie úloh na úseku ochrany utajovaných skutočností odboru,
8. vykonávajú kontroly plnenia úloh v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti,
9. zabezpečujú výkon správy registratúry vo vymedzenom rozsahu,
10. vypracúvajú plán hlavných úloh inštitútu a vyhodnocujú jeho plnenie, pripravujú
návrhy úloh do plánu práce vlády Slovenskej republiky,
11. zabezpečujú v spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi ministerstva
vnútrorezortné a medzirezortné pripomienkové konanie k legislatívnym materiálom
a materiálom nelegislatívnej povahy a spracúvajú súhrnné stanoviská k týmto
materiálom,
12. predkladajú podklady do návrhu rozpočtu a požiadavky na úpravu rozpočtu inštitútu
a koordinujú čerpanie pridelených rozpočtových prostriedkov,
13. analyzujú organizačné členenie inštitútu a vypracúvajú návrh organizačného poriadku
inštitútu,
14. zabezpečuje stáže študentov a spoluprácu s akademickou obcou,
15. zabezpečuje funkcie sekretariátu poradných orgánov riaditeľa inštitútu, komisií a
pracovných skupín,
16. pripravujú ročné projektové plány a podieľajú sa na tvorbe rozpočtu za inštitút
a zverených projektov
17. zabezpečuje agendu informačnej bezpečnosti zverených projektov,
18. zabezpečuje procesy v oblasti verejného obstarávania súvisiace s činnosťami inštitútu,
vrátane aktualizácie plánu verejných obstarávaní,
19. zabezpečuje administratívnu podporu k riadeniu zverených projektov, najmä
administráciu a kontrolu podkladov a evidencie,
20. zabezpečuje administratívnu podporu k finančnému riadeniu zverených projektov,
najmä administráciu a kontrolu podkladov a dokladov k projektom, ich evidenciu a
súvisiace interné procesy spracovania,
21. zabezpečujú komunikačnú stratégiu a aktualizáciu informácii a obsahu webového
sídla inštitútu, jeho správu a správu účtov na sociálnych sieťach inštitútu.
22. plnia úlohy súvisiace s právnou agendou za odvetvia v pôsobnosti inštitútu, vrátane
vypracúvania a posudzovania zmlúv uzatváraných v rámci výkonu pôsobnosti inštitútu
a zabezpečujú ich zverejňovanie.
23. poskytujú informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov a kontrolujú ich vybavovanie
24. zabezpečujú aktualizáciu internetovej stránky v rozsahu svojej vecnej pôsobnosti,
25. vedie centrálnu evidenciu vybavovania sťažností a petícií, zabezpečuje a kontroluje
ich vybavovanie a prešetruje a vybavuje sťažnosti v rámci vecnej pôsobnosti v
spolupráci s organizačnými útvarmi inštitútu,
26. predkladajú materiály na rokovanie krízového štábu ministra alebo na rokovanie
Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky, vrátane plnenia rozhodnutí a uznesení
týchto orgánov
(2) Odbor analýz a prognóz a centrum metodického riadenia plnia úlohy uvedené v čl. 28 ods.
2 Nariadenia č. 39/2015 MVSR z 30. marca 2015 o organizačnom poriadku Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky.
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(3) Odbor analýz a prognóz, oddelenie procesného riadenia a implementačná jednotka pri
plnení úloh navzájom spolupracujú v rozsahu im zverených činností.
Čl. 12
Úlohy odboru analýz a prognóz
Odbor analýz a prognóz plní najmä tieto úlohy
1. v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi ministerstva, ústrednými orgánmi štátnej
správy a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy alebo z vlastnej iniciatívy sa podieľa
na tvorbe, hodnotení a úprave politík, stratégií, koncepcií, návrhov opatrení a ich úprave,
2. v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi ministerstva alebo z vlastnej iniciatívy sa
podieľa na stanovovaní prioritných cieľov a cieľových ukazovateľov výkonu ministerstva v
oblasti politík v jeho pôsobnosti,
3. poskytuje podporu pre analýzu navrhovaných zmien služieb poskytovaných v rámci
klientskych centier v súčinnosti so sekciou verejnej správy ministerstva,
4. vytvára koncepcie a metodiky štatistického zberu dát a ich analýzy s cieľom zlepšiť
analytické možnosti pri hodnotení efektivity a kvality poskytovania služieb verejnej správy,
5. vytvára metodiky pre ekonomické hodnotenie a priorizáciu investičných projektov a
podieľa sa na príprave ročného investičného plánu ministerstva,
6. vykonáva ex ante a ex post hodnotenie dopadov politík, regulácií a legislatívnych
rámcov služieb verejnej správy (takzvané regulatory impact assessment),
7. prenáša príklady zahraničnej praxe a poznatkov do národných materiálov a politík
Slovenskej republiky,
8. spolupracuje pri príprave podkladov k rozpočtu kapitoly a prognózovaní
strednodobých a dlhodobých výdavkov kapitoly,
9. monitoruje efektívnosť výdavkov v rámci kapitoly ministerstva a formuluje
odporúčania pre vedenie ministerstva,
10. v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi ministerstva sa podieľa na príprave štúdií
uskutočniteľnosti investičných projektov, pripravuje ich ekonomické hodnotenie a
posudzuje ich efektívnosť,
11. poskytuje súčinnosť útvarom v pôsobnosti ministerstva pri konceptualizácii,
implementácii, vyhodnocovaní opatrení a navrhovaní príslušných zmien v oblasti prevencie
kriminality, boja proti korupcii a prejavom extrémizmu v Slovenskej republike,
12. v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky pripravuje revíziu
výdavkov ministerstva,
13. v spolupráci s Ministerstvom financií Slovenskej republiky koordinuje prípravu
podkladov Národného programu reforiem v kapitole ministerstva,
14. podieľa sa na monitorovaní plnenia opatrení identifikovaných revíziou výdavkov a
odporúča kroky podporujúce implementáciu v spolupráci s Implementačnou jednotkou
Úradu vlády Slovenskej republiky,
15. zverejňuje relevantné metodické a analytické výstupy, aktívne sa zúčastňuje na
verejnej diskusii,
16. zabezpečuje zavádzanie aktuálnych prognostických a prediktívnych metód do tvorby
politík, analýz a stratégií v oblastiach v pôsobnosti ministerstva,
17. podieľa sa na príprave analytických a strategických dokumentov, spolupracuje s
akademickou obcou a medzinárodnými organizáciami v rozsahu svojej pôsobnosti.
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Čl. 13
Úlohy centra metodického riadenia
Centrum metodického riadenia plní najmä tieto úlohy:
1. zverejňuje procesné modely a modely životných situácií v centrálnom repozitári,
2. vytvára metodiku procesno-organizačných auditov s cieľom zjednotiť postup pri hodnotení
kľúčových procesných oblastí,
3. vytvára metodiky zberu dát a ich analýzy s cieľom zjednotiť postup pri počítaní
nákladovosti a výkonností procesov,
4. vykonáva analýzy, vypracováva štúdie uskutočniteľnosti a predkladá ich do schvaľovacieho
procesu
vykonáva analýzy efektívnosti riadenia projektov, návrhy procesov riadenia, ich priorizáciu
a optimalizáciu
5. vykonáva analýzy efektívnosti, návrhy procesov, ich priorizáciu a optimalizáciu,
6. pripravuje návrhy zmenových požiadaviek a pripravuje plán implementácie zmien
v rámci realizovaných projektov,
7. spolupracuje s relevantnými útvarmi a s inými externými subjektmi pri spracovávaní
dokumentácie k návrhu prevádzkových zmenových projektov,
8. vypracúva analýzy súčasného stavu realizácie procesov a získava informácie potrebné pre
identifikáciu optimalizačných príležitostí,
9. identifikuje a priorizuje optimalizačné príležitosti na základe zozbieraných a nameraných
dát počas analýzy súčasného stavu realizácie procesov,
10. vypracúva analýzy budúceho stavu realizácie procesov s cieľom zjednotenia výkonu
prierezových procesov a zapracovania identifikovaných optimalizačných príležitosti,
11. vytvára biznis požiadavky ako základné východiská pre implementáciu dizajnu budúceho
stavu realizácie procesov,
12. meria výkonnosť procesov prostredníctvom kľúčových ukazovateľov výkonnosti,
13. vypracúva analýzy nákladov, ktoré vznikajú pri výkone procesov,
14. overuje dodržiavanie odporúčaní vyplývajúcich z procesno-organizačných auditov,
15. predkladá odporúčania vedeniu ministerstva na základe poznatkov z procesnoorganizačných auditov
16. v spolupráci s ostatnými organizačnými útvarmi ministerstva vykonáva prípravu podkladov
pre podanie žiadostí o NFP a dopytových výziev v zmysle zadaní a požiadaviek,
17. pripravuje informácie pre ministra a vládu Slovenskej republiky o stave pokroku
zverených projektov,
18. podieľa sa na tvorbe metodiky riadenia kvality implementácie projektov ministerstva
spolu s ďalšími organizačnými útvarmi ministerstva, ako aj externými prispievateľmi,
19. definuje metodiky, pravidlá a postupy riadenia efektívnosti zverených projektov,
20. zabezpečuje riadenie kvality projektov a programov, validáciu architektúry riešení
prostredníctvom kontroly súladu s navrhovanými procesnými modelmi,
21. zabezpečuje monitoring riadenia kvality zverených projektov v súlade s platnými
metodikami a legislatívou,
22. pripravuje metodiky riadenia kvality implementácie zverených projektov
ministerstva,
23. vykonáva predbežnú a priebežnú revíziu a obsahovú oponentúru vybraných
čiastkových a úplných výstupov projektov ministerstva zo všetkých zdrojov
financovania z pozície riadenia kvality
24. spolupracuje s relevantnými útvarmi a s inými externými subjektmi pri spracovávaní
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dokumentácie k návrhu projektov,
25. vyhodnocuje zmenové požiadavky k projektom a pripravuje plán implementácie
zmien informačných technológií ministerstva,
26. plánuje aktivity pre implementáciu dizajnu budúceho stavu realizácie procesov najmä
prostredníctvom vytvárania časových harmonogramov implementácie, identifikácie
rizík implementácie, definovania spôsobu realizácie legislatívnych zmien a vytvárania
plánov pre vyhodnotenie optimalizačných opatrení,
27. plánuje školenia riadiacich pracovníkov v oblasti metodiky a v oblasti výkonu
inovovaných procesov a realizovaných legislatívnych zmien a školenia pracovníkov v
oblasti nových postupov práce a smerníc,
28. podporuje organizačné útvary ministerstva pri implementácii budúceho stavu
procesov najmä prostredníctvom vytvárania implementačných tímov, vytvárania
podpornej dokumentácie, úpravy interných riadiacich aktov a pracovných postupov
a vytvárania prechodných a havarijných postupov,
29. riadi implementáciu budúceho stavu procesov v organizačných útvaroch ministerstva
prostredníctvom priebežných hodnotení implementačných plánov a hodnotení
dopadov implementácie,
30. zodpovedá za plnenie zverených programov a projektov v oblasti rozvoja a
optimalizácie procesov verejnej správy a ministerstva
31. zabezpečuje a zodpovedá za projektové a finančné riadenie zverených programov a
projektov,
32. vykonáva činnosti spojené s administráciou zverených programov a projektov,
33. riadi proces implementácie zmien (vývoj, dodávka, testovanie a nasadenie do
prevádzky)
34. zabezpečuje spolu s organizačnými útvarmi ministerstva validáciu výstupov dodávok,
ktoré testuje, akceptuje a preberá,
35. riadi a koordinuje životný cyklus a rozvoj zverených programov a projektov, a
zabezpečuje programové riadenie závislostí zverených projektov medzi
organizačnými útvarmi ministerstva a rezortami za účelom synchronizácie a riadenia
integračných aktivít za účelom kompletizácie životných situácií,
36. vypracúva príslušné metodiky a príručky pre projektové riadenie zverených
projektov, zabezpečuje realizáciu školení k metodikám a dohliada a je gestorom pre
nástroj pre riadenie projektov a portfólia, podporuje povinné osoby v oblasti
projektového riadenia,
37. zabezpečuje riadenie zmien zverených projektov v súčinnosti s vecne príslušnými
organizačnými útvarmi ministerstva,
38. realizuje finančný kontroling projektov ministerstva na základe metodík cost-benefit
analýzy a total-cost-of-ownership,
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PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ USTANOVENIA
Čl. 14
Zamestnanci inštitútu majú nárok na výkon práce v režime Home office (práca z domu).
Bližšie podrobností upravuje interný pokyn ohľadne Home Ofice, v zbierke interných
predpisov inštitútu
Čl. 15
Organizačným poriadkom inštitútu sa riadia všetci vedúci zamestnanci a zamestnanci
inštitútu. Vedúci zamestnanci zabezpečia oboznámenie sa zamestnancov vo svojej
riadiacej pôsobnosti s jeho obsahom .
Čl. 16
Účinnosť
Tento organizačný poriadok nadobúda účinnosť dňa 1.12. 2020.

.................................................................
Ing. Veronika Ferčíková, PhD.
poverená riadením inštitútu

