Organizačná schéma Ministerstva vnútra SR
platná k 31.12. 2012

Príloha č.1

Ministerstvo vnútra
Slovenskej republiky
Slovenskej republiky
Rozpočtové
organizácie
/ 75 /
Rozpočtové
organizácie

ministerstvo
KR PZ v Bratislave
KR PZ v Trnave
KR PZ v Nitre
KR PZ v Trenčíne
KR PZ v Ţiline

KR HaZZ
v Bratislave
KR HaZZ
v Trnave

KR PZ v Košiciach
APZ v Bratislave

ObÚ Malacky
ObÚ Pezinok
ObÚ Senec

KR HaZZ
v Trenčíne

ObÚ
Dunajská Streda

KR HaZZ
v Ţiline
KR HaZZ
v B. Bystrici
KR HaZZ
v Prešove
KR HaZZ
v Košiciach

SOŠ v Bratislave
SOŠ v Pezinku

ObÚ Bratislava

KR HaZZ
v Nitre

KR PZ v B. Bystrici
KR PZ v Prešove

Príspevkové organizácie / 8 /

Migračný úrad
MV SR
v Bratislave
Horská
záchranná sluţba

Inštitút pre verejnú
správu Bratislava

ObÚ Komárno

ObÚ Lučenec

ObÚ Nové Zámky

ObÚ Bardejov

IVES – organizácia
pre informatiku
verejnej správy Košice

ObÚ Topoľčany

ObÚ Humenné

ObÚ Čadca

ObÚ Keţmarok

ObÚ Dolný Kubín

ObÚ Piešľany

ObÚ Martin

ObÚ Senica

ObÚ Liptovský
Mikuláš

ObÚ Trnava
ObÚ Trenčín

ObÚ Bánovce
nad Bebravou

SOŠ v Košiciach
Stredisko
štátnej športovej
reprezentácie
MV SR

ObÚ
Veľký Krtíš

ObÚ Galanta

ObÚ Prievidza
SŠPO v Ţiline

ObÚ Štúrovo

ObÚ Nové Mesto
nad Váhom
ObÚ Povaţská
Bystrica
ObÚ Nitra

ObÚ Svidník
ObÚ
Vranov nad Topľou

ObÚ
Košice - okolie

ObÚ Zvolen

ObÚ Michalovce

ObÚ
Rimavská Sobota

RZ MV SR
Tatry

Rekreačné zariadenie
MV SR SIGNÁL
L
RZ MV SR
Smrekovec Donovaly

ObÚ Košice

ObÚ Brezno

ObÚ
Ţiar nad Hronom

KLÚ MV SR
ARCO
Trenčianske Teplice

ObÚ Prešov

ObÚ Ruţomberok

ObÚ Levice
ObÚ Šaľa

ObÚ Poprad

ObÚ Stropkov

ObÚ Banská
Bystrica

KRU MV SR
BYSTRÁ
Liptovský Ján

ObÚ
Stará Lubovňa

ObÚ Námestovo

ObÚ Ţilina

KLÚ MV SR
DRUŢBA
Bardejovské kúpele

ObÚ Roţňava
ObÚ
Spišská Nová Ves

ObÚ Trebišov

Pouţité skratky: KR PZ – krajské riaditeľstvo Policajného zboru, APZ – Akadémia Policajného zboru, SOŠ – Stredná odborná škola,
KR HaZZ – krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, ObÚ – obvodný úrad,
KLÚ – Kúpeľno-liečebný ústav, KRÚ – Kúpeľno-rehabilitačný ústav, RZ – rekreačné zariadenie,
SŠPO – Stredná škola poţiarnej ochrany.

Príloha č. 2
Prehľad rozpočtových opatrení MF SR za rok 2012
1. V nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 124 vykonané v roku 2011, oznámené listom č.
MF/030807/2011-441 z 27. 12. 2011, vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie
č. 1, oznámené listom č. MF/008588/2012-441 z 27. 1. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit
výdavkov kapitoly o sumu 1 991 231, 42 € na zdroji 13S a na programoch 04A- Záchranné
zloţky a 06V- Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti a na podprograme 0A908 –
Elektronizácia VS a rozvoj elektronických sluţieb na centrálnej úrovni MF SR-MV SR.
2. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001272-001 zo dňa 27. 2. 2012 nám
Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť výdavky v programe 08C - Verejná správa
o sumu 18 373 € pri viazaní výdavkov v programe O6V- Ochrana verejného poriadku
a bezpečnosti o uvedenú sumu. Zároveň sa zvýšil počet zamestnancov aparátu ústredného
orgánu o 149 osôb a objem mzdových prostriedkov o sumu 626 984 €. Uvedená zmena
záväzných ukazovateľov bola vykonaná z dôvodu organizačných zmien realizovaných
v rezorte Ministerstva vnútra SR koncom roka 2011, ktoré neboli zohľadnené v rozpise
štátneho rozpočtu na rok 2012.
3.
Na základe bodu B.1. uznesenia vlády SR zo dňa 22. februára 2012 k Návrhu na
uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervy vlády SR na priebeţnú úhradu výdavkov
súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie na územiach miest, obcí
a obvodných úradov v Slovenskej republike, Ministerstvo financií SR vykonalo rozpočtové
opatrenie č. 3, oznámené listom č. MF/010175/2012-441 zo dňa 22. 2. 2012, ktorým nám
povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu 75 000 € na zdroji 111. Zároveň zaviazalo
výdavky kapitoly Všeobecná pokladničná správa v sume 75 000 € na výdavkovom titule
„Rezerva vlády SR“, kód zdroja 111, oddiel 01, skupina 1, trieda 1, podpoloţka 642200.
4.
Ministerstvo financií rozpočtovým opatrením č. 4, oznámeným listom č.
MF/010254/2012-441 zo dňa 21. 2. 2012 nám povolilo prekročiť a zaviazalo limit výdavkov
kapitoly v sume 36 215 € na programe 06V – Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti
v prospech programu 04A- Záchranné zloţky z dôvodu zabezpečenia horolezeckej zimnej
obuvi pre príslušníkov Horskej záchrannej sluţby.
5.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 5, oznámené listom č.
MF/010364/2012-441 zo dňa 17. 2. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly
o sumu 76 798,42 € zdroj 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ
v Prešove na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Hasičskej stanice v Giraltovciach“.
6.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 6, oznámené listom č.
MF/010381/2012-441 zo dňa 17. 2. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly
o sumu 780 349,22 € zdroj 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ
v Košiciach na projekt „Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Roţňava“.
7.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 7, oznámené listom č.
MF/010564/2012-441 zo dňa 21. 2. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly
o sumu 212 392,76 € zdroj 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ
v Prešove na projekt „Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice
v Stropkove“.

8.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 8, oznámené listom č.
MF/010573/2012-441 zo dňa 21. 2. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly
o sumu 72 089,15 € zdroj 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ
v Prešove na projekt „Rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia Hasičskej stanice
v Raslaviciach“.
9.
V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001616-004 zo dňa 15. 2. 2012 nám
Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť limit kapitálových výdavkov kapitoly o sumu 23
495 € z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov pre Strednú odbornú školu PZ
v Bratislave na nákup zariadenia do kuchyne školy, nakoľko vtedy vyuţívané zariadenia boli
v nevyhovujúcom technickom stave.
10. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 10, oznámené listom č.
MF/011724/2012-441 zo dňa 9. 3. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly
o sumu 255 012,73 € zdroj 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ
v Prešove na projekt „Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice
v Medzilaborciach“.
11. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001616-003 zo dňa 8. 3. 2012 nám
Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť limit kapitálových výdavkov kapitoly o sumu
4 437 269,68 €, zdroj 13 na programe 06V - Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti na
informačnú a telekomunikačnú podporu.
12. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 12, oznámené listom č. MF/011137/2012441 zo dňa 6. 3. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu 3 500 €
zdroj 111. Finančné prostriedky boli účelovo určené pre dvoch príslušníkov úradu ochrany
ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR, zabezpečujúcich prepravu a ochranu
podpredsedu vlády a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
13. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 13, oznámené listom č.
MF/011749/2012-441 zo dňa 9. 3. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly
o sumu 95 181,16 € zdroj 11S pre konečného prijímateľa Ministerstvo vnútra SR na projekt
„Rekonštrukcia a modernizácia SOŠ Policajného zboru Košice“.
14. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001616-013 zo dňa 5. 3. 2012 nám
Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť limit kapitálových výdavkov kapitoly o sumu
5 743 862,53 €, zdroj 131 na programe 04A - Záchranné zloţky (výstavba Hasičskej stanice
Námestovo a Horská záchranná sluţba) na programe 06V - Ochrana verejného poriadku
a bezpečnosti (spravodajská technika Bodrog, rekonštrukcia objektov PZ, Schengenský
informačný systém druhej generácie a informačná a telekomunikačná podpora).
15. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001272-008 zo dňa 7. 3. 2012,
Ministerstvo financií SR vykonalo rozpočtové opatrenie č. 15, oznámené listom č.
MF/12203/2012-413 zo dňa 19. 3. 2012, ktorým nám upravilo limit výdavkov kapitoly
o sumu 259,2 €, v súvislosti s vyplatením odmeny príslušníkovi HaZZ za zhodnotenie troch
ţiadostí o grant, v rámci výzvy SK 2011 EBF.
16. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 16, oznámené listom č.
MF/012384/2012-441 zo dňa 22. 3. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly
o sumu 188 062,40 € zdroj 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ

v Prešove na projekt „Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice
a Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Levoči“.
17. Rozpočtovým opatrením č. 17, oznámeným listom č. MF/012406/2012-441, zo dňa
22. 3. 2012, nám Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
1 659 600 € na podprograme 0A908 – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických
sluţieb na centrálnej úrovni MF SR – MV SR na prvku 0A90804 – IS Register adries.
18. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001272-009 zo dňa 9. 3. 2012,
Ministerstvo financií SR vykonalo rozpočtové opatrenie č. 18, oznámené listom č.
MF/12403/2012-413 zo dňa 22. 3. 2012, ktorým nám upravilo objem finančných prostriedkov
v aparáte ústredného orgánu z podriadených organizácií v sume 70 000 € na zabezpečenie
mzdových nárokov členov odborno-administratívneho útvaru Ústrednej volebnej komisie.
20. Splnomocnením podľa časti E. Uznesenia vlády č. 651 zo dňa 12. 10. 2011, k návrhu
verejnej správy na roky 2012 aţ 2014, nám Ministerstvo financií rozpočtovým opatrením č.
20, oznámeným listom č. MF/012548/2012-441 zo dňa 26. 3. 2012, povolilo prekročiť limit
výdavkov kapitoly o sumu 6 088 000 € na podprograme 0A908 - Elektronizácia verejnej
správy a rozvoj elektronických sluţieb na centrálnej úrovni MF SR na prvku 0A90809 –
Elektronické sluţby národnej evidencie vozidiel.
21. Splnomocnením podľa časti E. Uznesenia vlády č. 651 zo dňa 12. 10. 2011, k návrhu
verejnej správy na roky 2012 aţ 2014, nám Ministerstvo financií rozpočtovým opatrením č.
21, oznámeným listom č. MF/012557/2012-441 zo dňa 26. 3. 2012, povolilo prekročiť limit
výdavkov kapitoly o sumu 1 213 800 € na podprograme 0A908 - Elektronizácia verejnej
správy a rozvoj elektronických sluţieb na centrálnej úrovni MF SR na prvku 0A90807 –
Elektronické sluţby centrálnej ohlasovne.
22.
Splnomocnením podľa časti E. Uznesenia vlády č. 651 zo dňa 12. 10. 2011, k návrhu
verejnej správy na roky 2012 aţ 2014, nám Ministerstvo financií rozpočtovým opatrením č.
22, oznámeným listom č. MF/012624/2012-441 zo dňa 27. 3. 2012, povolilo prekročiť limit
výdavkov kapitoly o sumu 1 764 300 € na podprograme 0A908 - Elektronizácia verejnej
správy a rozvoj elektronických sluţieb na centrálnej úrovni MF SR na prvku 0A90803 – IS
Register fyzických osôb.
23.
Splnomocnením podľa časti E. Uznesenia vlády č. 651 zo dňa 12. 10. 2011, k návrhu
verejnej správy na roky 2012 aţ 2014, nám Ministerstvo financií rozpočtovým opatrením č.
23, oznámeným listom č. MF/012625/2012-441 zo dňa 27. 3. 2012, povolilo prekročiť limit
výdavkov kapitoly o sumu 6 657 800 € na podprograme 0A908 - Elektronizácia verejnej
správy a rozvoj elektronických sluţieb na centrálnej úrovni MF SR – MV SR, na prvku
0A90803 – IS Register fyzických osôb.
24. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 24, oznámené listom č. MF/012635/2012441 zo dňa 28. 3. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu 880 000 €
zdroj 11S. Finančné prostriedky boli určené na úhradu ţiadosti o zálohovú platbu č. 6
projektu 26240120034 pre štátnu rozpočtovú organizáciu - Akadémia Policajného zboru
v Bratislave.
25. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 25, oznámené listom č. MF/012759/2012441 zo dňa 28. 3. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
59 388,03 € zdroj 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ v Ţiline na
projekt „Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Turzovke“.

26. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 26, oznámené listom č. MF/012760/2012441 zo dňa 28. 3. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
96 016,67 € zdroj 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ v Ţiline na
projekt „Stavebné úpravy a prístavba Hasičskej stanice v Bytči“.
27. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 26, oznámené listom č. MF/012765/2012441 zo dňa 30. 3. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu 1 889,30 €
zdroj 111. Finančné prostriedky sú určené ako odmena pre dvoch pracovníkov Ministerstva
vnútra SR úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií.
29. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 29, oznámené listom č. MF/012851/2012441 zo dňa 23. 3. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu 5 000 €
zdroj 111. Finančné prostriedky boli určené na úhradu ţiadosti o zálohovú platbu č. 6 projektu
26240120034 pre štátnu vysokú školu Akadémia Policajného zboru, Bratislava na základe
predloţenia prihlášky uvedenej školy na účasť v centrálnom rozvojovom projekte
„Implementácia projektu OECD AHELO na slovenských vysokých školách“.
30. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 30, oznámené listom č. MF/013156/2012441 zo dňa 4. 4. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
159 709,15 € zdroj 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Košice na
projekt „Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Kráľovskom Chlmci“.
31. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 31, oznámené listom č. MF/013487/2012441 zo dňa 12. 4. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
77 306,40 € zdroj 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Trenčín na
projekt „Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Myjave“.
32.
V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001731 zo dňa 11. 4. 2012 nám
Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť a zaviazalo limit výdavkov kapitoly v sume
320 759 € zdroj 111. Úprava limitu kapitálových výdavkov bola vykonaná z dôvodu
spresnenia výdavkov v nadväznosti na schválené projekty prevencie kriminality.
33. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 33, oznámené listom č. MF/013976/2012441 zo dňa 20. 4. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
166 483,16 € zdroj 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Prešov na
projekt „Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice v Spišskej
Novej Vsi“.
34. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001272-016 zo dňa 18. 4. 2012 nám
Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť a zaviazalo limit výdavkov kapitoly v sume
298 830 € zdroj 111. Týmto rozpočtovým opatrením sa zvýšil limit kapitálových výdavkov
z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na riešenie prevádzkových potrieb
Hasičského a záchranného zboru, Horskej záchrannej sluţby, archívov a obvodných úradov
na nákup špeciálnych prístrojov a zariadení nevyhnutných pre záchranný systém a na dokrytie
výdavkov Obvodného úradu Bratislava.
35.
V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/002015-001 zo dňa 2. 4. 2012 nám
Ministerstvo financií SR zaviazalo výdavky v sume 91 125 € na zdroji 13 na programe 06V
– Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti v prospech kapitoly Ministerstva financií SR,

z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov pre konečného príjemcu Finančné
riaditeľstvo SR v rámci projektu SK 2010 EBF P1/1 NP.
36. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva kultúry SR vykonalo Ministerstvo financií SR
rozpočtové opatrenie č. 36, oznámené listom č. MF/014185/2012-441 zo dňa 30. 4. 2012,
ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu 4 048,50 €, zdroj 111. Finančné
prostriedky boli účelovo určené na vyplatenie odmien zamestnancov úradu ochrany
ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR, pridelených na výkon práce pre
Ministerstvo kultúry SR.
37. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/002015 zo dňa 12. 4. 2012 nám
Ministerstvo financií SR vykonalo rozpočtové opatrenie č. 37, oznámené listom č.
MF/014253/2012-441 zo dňa 2. 5. 2013, ktorým nám povolilo prekročiť a zaviazalo výdavky
v sume 1 303 583 € na programe 06V – Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti z dôvodu
zabezpečenia finančných prostriedkov na kamerový systém, rekonštrukcie kotolní,
rekonštrukciu domu Horskej záchrannej sluţby v Starom Smokovci, a pre Hasičský a
záchranný zbor.
38. V nadväznosti na bod C.1 uznesenia vlády SR č. 169 zo dňa 2. 5. 2012 k Správe
o priebehu a následkoch povodní na území SR od 1. 9. do 31. 12. 2011, Ministerstvo financií
SR vykonalo rozpočtové opatrenie č. 38, ktorým nám uvoľnilo finančné prostriedky v sume
194 817,35 € z kapitoly Všeobecná pokladničná správa na úhradu výdavkov vynaloţených na
vykonávanie povodňových záchranných prác.
39. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 39, oznámené listom č. MF/014878/2012441 zo dňa 9. 5. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu 3 535,21 €.
Finančné prostriedky boli určené na úhradu ţiadosti o priebeţnú platbu č. 4 projektu
26240120034 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Akadémia Policajného zboru v Bratislave.
40. Rozpočtovým opatrením č. 40, oznámeným listom Ministerstva financií SR č.
MF/14995/2012-413 zo dňa 16. 5. 2012 bola vykonaná úprava záväzných ukazovateľov
v rámci kapitoly v nadväznosti na vykonané organizačné zmeny za I. štvrťrok 2012. Týmto
rozpočtovým opatrením sa presunuli výdavky a počet zamestnancov z aparátu do
podriadených organizácií MV SR.
41. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/1272-20 zo dňa 3. 5. 2012 vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 41, oznámené listom č. MF/015392/2012413 zo dňa 24. 5. 2012, ktorým upravilo objem finančných prostriedkov v systemizácii
príslušníkov PZ o sumu 482 275 €, v súvislosti s konaním volieb do Národnej rady SR dňa
10. 3. 2012.
42. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/1617-015 zo dňa 4. 5. 2012 vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 42, oznámené listom č. MF/015317/2012441 zo dňa 18. 5. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit kapitálových výdavkov kapitoly
o sumu 13 454 148,45 € na programe 06V Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, 08C
Verejná správa a na podprograme 0a908 Elektronizácia VS a rozvoj elektronických sluţieb na
centrálnej úrovni MF SR-MV SR. Išlo o uvoľnenie prostriedkov z minulých rokov.
43. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 43, oznámené listom č. MF/015562/2012441 zo dňa 22. 5. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
1 699,08 €, na zdroji 11S. Išlo o vrátenie nevyuţitých výdavkov štrukturálnych fondov na
projekt „Rekonštrukcia Hasičskej stanice Roţňava“.

44. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 44, oznámené listom č. MF/015590/2012441 zo dňa 22. 5. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu 20 000 €
na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Banská Bystrica na
projekt „Prestavba, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice v Detve“.
45. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 45, oznámené listom č. MF/015599/2012441 zo dňa 22. 5. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
165 435,38 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Nitra na
projekt „Rekonštrukcia Hasičskej stanice Topoľčany“.
46. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 46, oznámené listom č. MF/015632/2012441 zo dňa 22. 5. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
184 327,99 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Košice na
projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Hasičskej stanice v Spišskej Novej Vsi“.
47. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 47, oznámené listom č. MF/015669/2012441 zo dňa 22. 5. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
2 550 200 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa štátnu rozpočtovú organizáciu
Ministerstvo vnútra SR na podprograme 0A908 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj
elektronických sluţieb na centrálnej úrovni MF SR – MV SR na prvku 0A90804 – IS Register
adries.
48.
Rozpočtovým opatrením č. 48, oznámeným listom č. MF/016098/2012-441 zo dňa
30. 5. 2012, nám Ministerstvo financií SR zaviazalo výdavky kapitoly v celkovej sume
25,20 €, z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov pre konečného príjemcu Finančné
riaditeľstvo SR v rámci projektu SK 2010 EBF P1/1 NP.
49. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 49, oznámené listom č. MF/016393/2012441 zo dňa 5. 6. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
286 490,29 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Košice na
projekt „Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Moldave nad Bodvou“.
50. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 50, oznámené listom č. MF/016402/2012441 zo dňa 5. 6. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
253 780,27 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Nitra na
projekt „Rekonštrukcia Hasičskej stanice Nitra“.
51.
Rozpočtovým opatrením č. 51, oznámeným listom č. MF/016476/2012-441 zo dňa
6. 6. 2012, nám Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
1 278 720 € na podprograme 0A908 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických
sluţieb na centrálnej úrovni MF SR – MV SR, na prvku 0A90805 – Elektronická
identifikačná karta.
52.
Rozpočtovým opatrením č. 52, oznámeným listom č. MF/016480/2012-441 zo dňa
6. 6. 2012, nám Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
3 277 703 € na podprograme 0A908 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických
sluţieb na centrálnej úrovni MF SR – MV SR, na prvku 0A90803 – IS Register fyzických
osôb.

53.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 53, oznámené listom č.
MF/016545/2012-441 zo dňa 7. 6. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly
o sumu 86 844,80 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ
Trnava na projekt „Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Kútoch“.
54.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 54, oznámené listom č.
MF/016549/2012-441 zo dňa 7. 6. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly
o sumu 130 000 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ
Banská Bystrica na projekt „Rekonštrukcia Hasičskej stanice Ţiar nad Hronom“.
55.
Rozpočtovým opatrením č. 55, oznámeným listom č. MF/016550/2012-441 zo dňa
11. 6. 2012, nám Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť kapitálové výdavky o sumu
3 399 € z dôvodu zakúpenia klimatizačnej jednotky pre Integrovaný záchranný systém OÚ
v Nitre a zaviazalo finančné prostriedky na programe 06V Ochrana verejného poriadku
a bezpečnosti v sume 15 000 € z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na tlmočnícke
a prekladateľské sluţby.
56. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/1272-27 zo dňa 4. 6. 2012 vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 56, oznámené listom č. MF/016914/2012413 zo dňa 19. 6. 2012, ktorým upravilo limit výdavkov kapitoly o sumu 31 444 € a počty
zamestnancov v nadväznosti na vykonané organizačné zmeny – presun výdavkov a počtu
zamestnancov z podriadených organizácií MV SR do aparátu.
57.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 57, oznámené listom č.
MF/017146/2012-441 zo dňa 19. 6. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly
o sumu 101 753 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Ţilina
na projekt „Prestavba a dostavba Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne“.
58.
Rozpočtovým opatrením č. 58, oznámeným listom č. MF/017158/2012-441 zo dňa
19. 6. 2012, nám Ministerstvo financií SR zaviazalo kapitálové výdavky kapitoly v celkovej
sume 277 536 €, z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na nákup licencií SAP.
59.
Rozpočtovým opatrením č. 59, oznámeným listom č. MF/017508/2012-441 zo dňa
28. 6. 2012, nám Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť kapitálové výdavky o sumu
337 559,50 € z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na Schengenský informačný
systém a varovací systém pred povodňami.
60. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/1272-34 zo dňa 25. 6. 2012 vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 60, oznámené listom č. MF/018142/2012413 zo dňa 11. 7. 2012, ktorým upravilo limit výdavkov kapitoly v sume 111 538 € a počty
zamestnancov v nadväznosti na vykonané organizačné zmeny – presun výdavkov a počtu
zamestnancov z podriadených organizácií MV SR do aparátu.
61.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 61, oznámené listom č.
MF/018528/2012-441 zo dňa 13. 7. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly
o sumu 96 688,75 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ
Trnava na projekt „Rekonštrukcia a prístavba a dostavba Hasičskej stanice v Holíči“.
62. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 62, oznámené listom č. MF/018622/2012441 zo dňa 16. 7. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu

61 569,26 € zdroj 11S. Finančné prostriedky boli určené na úhradu ţiadosti o platbu č. 7
projektu 26240120034 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Akadémia Policajného zboru
v Bratislave.
63. V nadväznosti na uznesenia vlády SR č. 998/2003 a č. 498/2007 vykonalo Ministerstvo
financií SR rozpočtové opatrenie č. 63, oznámené listom č. MF/018723/2012-441 zo dňa
18. 7. 2012, zdroj 111, ktorým nám zaviazalo limit výdavkov kapitoly o sumu 60 436 €.
Finančné prostriedky boli pouţité, v súlade s dohodou, na špeciálnu prípravu príslušníkov
Policajného zboru, Ţelezničnej polície a záchranného zboru, uzatvorenou pre rok 2012 medzi
MV SR a MO SR.
64.
V nadväznosti na bod C.1 uznesenia vlády SR č. 367/2012 vykonalo Ministerstvo
financií SR rozpočtové opatrenie č. 64, oznámené listom č. MF/018777/2012-441 zo dňa
19. 7. 2012, zdroj 111, ktorým nám povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
119 569,21 €. Finančné prostriedky boli pouţité na úhradu výdavkov vynaloţených na
povodňové záchranné práce.
65.
Rozpočtovým opatrením č. 65, oznámeným listom č. MF/018864/2012-441 zo dňa
27. 7. 2012, nám Ministerstvo financií SR zaviazalo limit výdavkov kapitoly na programe
08C – Verejná správa o sumu 64 322 € a povolilo prekročiť na programe 06V Ochrana
verejného poriadku a bezpečnosti o sumu 6 549 €. Uvedená zmena bola vykonaná z dôvodu
organizačných zmien v rezorte Ministerstva vnútra SR.
66. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 66, oznámené listom č. MF/018948/2012441 zo dňa 23. 7. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
243 389,83 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Košice na
projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Hasičskej stanice v Košiciach“.
67. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 67, oznámené listom č. MF/018953/2012441 zo dňa 23. 7. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
77 079,45 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Ţilina na
projekt „Stavebné úpravy a prístavba Hasičskej stanice v Bytči“.
68.
V nadväznosti na bod B.1 uznesenia vlády SR č. 374/2012 vykonalo Ministerstvo
financií SR rozpočtové opatrenie č. 68, oznámené listom č. MF/019074/2012-441 zo dňa
27. 7. 2012, zdroj 111, ktorým nám uvoľnilo z kapitoly Všeobecná pokladničná správa sumu
1 142 671,87 € na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej
situácie v územných obvodoch obvodných úradov.
69.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 69, oznámené listom č.
MF/019393/2012-441 zo dňa 1. 8. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly
o sumu 341 947,11 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ
Trnava na projekt „Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Seredi“.
70.
Rozpočtovým opatrením č. 70, oznámeným listom č. MF/019398/2012-441 zo dňa
1. 8. 2012, nám Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
3 145 000 € na podprograme 0A908 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických
sluţieb na centrálnej úrovni MF SR – MV SR, na prvku 0A90805 – Elektronická
identifikačná karta.
71. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 71, oznámené listom č. MF/020447/2012-

441 zo dňa 22. 8. 2012, ktorým povolilo prekročiť lim it výdavkov kapitoly o sumu
270 667,12 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Banská
Bystrica na projekt „Rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia Hasičskej stanice OR HaZZ
vo Veľkom Krtíši“.
72. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 72, oznámené listom č. MF/020460/2012441 zo dňa 22. 8. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
121 114,51 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Banská
Bystrica na projekt „Rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia Hasičskej stanice v
Raslaviciach“.
73.
Rozpočtovým opatrením č. 73, oznámeným listom č. MF/020491/2012-441 zo dňa
23. 8. 2012, nám Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
3 145 000 € na podprograme 0A908 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických
sluţieb na centrálnej úrovni MF SR – MV SR, na prvku 0A90804 – IS Register adries.
74.
Rozpočtovým opatrením č. 74, oznámeným listom č. MF/020500/2012-441 zo dňa
23. 8. 2012, nám Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
1 937 000 € na podprograme 0A908 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických
sluţieb na centrálnej úrovni MF SR – MV SR, na prvku 0A90803 – IS Register fyzických
osôb.
75.
V nadväznosti na uznesenia vlády SR č. 308/2012 a 309/2012 vykonalo Ministerstvo
financií SR rozpočtové opatrenie č. 75, oznámené listom č. MF/020863/2012-441 zo dňa
6. 9. 2012, zdroj 111, ktorým nám povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
1 105 070 €. Finančné prostriedky boli delimitované v súvislosti s prechodom Úradu
splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity.
76. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 76, oznámené listom č. MF/020916/2012441 zo dňa 6. 9. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu 14 650 €
zdroj 111. Finančné prostriedky boli určené na dofinancovanie štátnej vysokej školy
Akadémia Policajného zboru, ktorá sa podieľala na projekte „Implementácia projektu OECD
AHELO na slovenských vysokých školách“.
77.
Rozpočtovým opatrením č. 77, oznámeným listom č. MF/020994/2012-441 zo dňa
4. 9. 2012, nám Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť limit kapitálových výdavkov
o sumu 647 180,18 €,v nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 109 (MF/029759/2012-441 zo
dňa 12. 12. 2011). Finančné prostriedky boli určené pre Horskú záchrannú sluţbu
a Schengenský informačný systém.
78. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 78, oznámené listom č. MF/021397/2012441 zo dňa 11. 9. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
11 422,73 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Trnava na
projekt „Rekonštrukcia Hasičskej stanice Veľký Meder“.
79.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 79, oznámené listom č.
MF/021401/2012-441 zo dňa 11. 9. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly
o sumu 301 236,38 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ
Prešov na projekt „Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice v Snine“.

80. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 80, oznámené listom č. MF/021550/2012441 zo dňa 13. 9. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
367 023,48 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Prešov na
projekt „Rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia Hasičskej stanice OR HaZZ v Prešove“.
81. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 81, oznámené listom č. MF/021567/2012441 zo dňa 13. 9. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
155 362,30 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Košice na
projekt „Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Kráľovskom Chlmci“.
82.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 82, oznámené listom č.
MF/021571/2012-441 zo dňa 13. 9. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly
o sumu 45 117,14 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ
Ţilina na projekt „Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Turzovke“.
83. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 83, oznámené listom č. MF/021577/2012441 zo dňa 13. 9. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
423 589,98 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Nitra na
projekt „Rekonštrukcia Hasičskej stanice Šurany“.
84.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 84, oznámené listom č.
MF/021782/2012-441 zo dňa 18. 9. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly
o sumu 29 615,37 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ
Trnava na projekt „Rekonštrukcia Hasičskej stanice Veľký Meder“.
85.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 85, oznámené listom č.
MF/021794/2012-441 zo dňa 18. 9. 2012, ktorým zaviazalo limit výdavkov kapitoly o sumu
254,96 € na zdroji 11S. Ide o vrátenie nepouţitej časti zálohovej platby pre konečného
prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Prešov na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia
Hasičskej stanice v Giraltovciach“.
86.
V nadväznosti na rozpočtové opatrenie č. 109 (MF/029759/2012-441 zo dňa
12. 12. 2011), vykonalo Ministerstvo financií rozpočtové opatrenie č. 86, oznámené listom č.
MF/022100/2012-441 zo dňa 24. 9. 2012, ktorým nám povolilo prekročiť limit kapitálových
výdavkov o sumu 100 582,21 €. Finančné prostriedky boli pouţité na archívnictvo, program
08C – Verejná správa.
87. V nadväznosti na bod C.1 uznesenia vlády SR č. 387/2012 zo dňa 30. 7. 2012 k Správe
o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií, vykonalo Ministerstvo financií SR
rozpočtové opatrenie č. 87, oznámené listom č. MF/022116/2012-441 zo dňa 25. 9. 2012,
ktorým nám zaviazalo finančné prostriedky v sume 21 850 339,20 € na programe 06V
Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti.
88. V nadväznosti na bod C.1 uznesenia vlády SR č. 387/2012 zo dňa 30. 7. 2012 k Správe
o makroekonomickom vývoji a vývoji verejných financií, vykonalo Ministerstvo financií SR
rozpočtové opatrenie č. 88, oznámené listom č. MF/022206/2012-441 zo dňa 25. 9. 2012,
ktorým nám zaviazalo finančné prostriedky v sume 149 660,80 € na programe 08C – Verejná
správa.

89.
Rozpočtovým opatrením č. 89, oznámeným listom č. MF/022251/2012-441 zo dňa
26. 9. 2012, nám Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
1 278 720 € na podprograme 0A908 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických
sluţieb na centrálnej úrovni MF SR – MV SR, na prvku 0A90805 – Elektronická
identifikačná karta.
90.
Rozpočtovým opatrením č. 90, oznámeným listom č. MF/022256/2012-441 zo dňa
26. 9. 2012, nám Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
1 031 300 € na podprograme 0A908 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických
sluţieb na centrálnej úrovni MF SR – MV SR, na prvku 0A90807 – Elektronická sluţby
ohlasovne.
91. V nadväznosti na našu ţiadosť vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie
č. 91, oznámené listom č. MF/022263/2012-413 zo dňa 3. 10. 2012, ktorým nám zaviazalo
limit výdavkov kapitoly o sumu 55 015 €, na základe uzatvorenej vykonávacej dohody
o súčinnosti pri prácach na štátnych hraniciach v roku 2012 medzi Ministerstvom vnútra SR
a Úradom geodézie, kartografie a katastra SR.
92. V nadväznosti na našu ţiadosť vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie
č. 92, oznámené listom č. MF/022499/2012-413 zo dňa 3. 10. 2012, ktorým nám zaviazalo
limit výdavkov kapitoly v sume 64 182,75 €, z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov
na realizáciu polygrafických kurzov pre zamestnancov Ministerstva vnútra SR.
93.
Rozpočtovým opatrením č. 93, oznámeným listom č. MF/022671/2012-441 zo dňa
3. 10. 2012, nám Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
986 400 € na podprograme 0A908 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických
sluţieb na centrálnej úrovni MF SR – MV SR, na prvku 0A90805 – Elektronická
identifikačná karta.
94. Rozpočtovým opatrením č. 94, oznámeným listom č. MF/022677/2012-441 zo dňa
3. 10. 2012, nám Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
1 159 581,72 € na podprograme 0A908 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj
elektronických sluţieb na centrálnej úrovni MF SR – MV SR, na prvku 0A90806 –
Elektronické sluţby pre osvedčenie o evidencii vozidla.
95. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 95, oznámené listom č. MF/022919/2012441 zo dňa 8. 10. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
20 817,72 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Prešov na
projekt „Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice v Spišskej
Starej Vsi“.
96. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 96, oznámené listom č. MF/022937/2012441 zo dňa 8. 10. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
171 698,58 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Prešov na
projekt „Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice v Hanušovciach nad
Topľou.“.
97.
Rozpočtovým opatrením č. 97, oznámeným listom č. MF/023286/2012-441 zo dňa
12. 10. 2012, nám Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly
o sumu 4 329 500 € na podprograme 0A908 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj
elektronických sluţieb na centrálnej úrovni MF SR – MV SR, na prvku 0A90805 –
Elektronická identifikačná karta.

98.
V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001617-034 zo dňa 26. 9. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 98, oznámené listom č.
MF/023465/2012-413 zo dňa 15. 10. 2012, ktorým nám povolilo prekročiť limit výdavkov
kapitoly o sumu 2 081 542,18 €, z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov pre Horskú
záchrannú sluţbu, spravodajskú techniku Bodrog a Schengenský informačný systém.
99. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 99, oznámené listom č. MF/023515/2012441 zo dňa 16. 10. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
90 308,08 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Košice na
projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Hasičskej stanice v Čani“.
100.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 100, oznámené listom č.
MF/023530/2012-441 zo dňa 16. 10. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov
kapitoly o sumu 409 837,98 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo
HaZZ Prešov na projekt „Rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia Hasičskej stanice a OR
HaZZ v Starej Ľubovni“.
101.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 101, oznámené listom č.
MF/023536/2012-441 zo dňa 16. 10. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov
kapitoly o sumu 184 642,82 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo
HaZZ Košice na projekt „Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba a modernizácia Hasičskej
stanice a OR HaZZ v Levoči“.
102.
V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001272-048 zo dňa 4. 10. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 102, oznámené listom č.
MF/023592/2012-413 zo dňa 25. 10. 2012, ktorým nám zaviazalo limit výdavkov kapitoly
o sumu 2 838,10 €, z dôvodu nesprávneho zatriedenia týchto výdavkov zo strany obvodných
úradov pri predkladaní ţiadostí, v súvislosti s výdavkami vynaloţenými na povodňové
a záchranné práce za obdobie od 1. 1. do 30. 4. 2012.
103.
V nadväznosti na našu ţiadosť, vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové
opatrenie č. 103, oznámené listom č. MF/023866/2012-413 zo dňa 23. 10. 2012, ktorým nám
zaviazalo limit výdavkov kapitoly o sumu 39 083,33 €, z dôvodu zabezpečenia finančných
prostriedkov pre konečného príjemcu Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záleţitostí
SR na projekt „Uţívateľská, legislatívna, technologická podpora Národného vízového
informačného systému“.
104.
V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/002237-010 zo dňa 18. 10. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 104, oznámené listom č.
MF/024642/2012-441 zo dňa 15. 11. 2012, ktorým nám zaviazalo limit výdavkov kapitoly na
programe 06V - Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti o sumu 1 571 505,98 €,
a povolilo prekročiť v prospech programu 04A – Záchranné zloţky a programu 08C –
Verejná správa z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na prevádzku obvodných
úradov a krajských riaditeľstiev HaZZ a na vyplatenie zákonných nárokov odvolaných
prednostov obvodných úradov.
105.
Rozpočtovým opatrením č. 105, oznámeným listom č. MF/024666/2012-441 zo dňa
7. 11. 2012, nám Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
160 000 € na podprograme 0A908 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických
sluţieb na centrálnej úrovni MF SR – MV SR, na prvku 0A90804 – IS Register adries.

106.
Rozpočtovým opatrením č. 106, oznámeným listom č. MF/024672/2012-441 zo dňa
7. 11. 2012, nám Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
1 242 500 € na podprograme 0A908 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických
sluţieb na centrálnej úrovni MF SR – MV SR, na prvku 0A90809 – Elektronické sluţby
národnej evidencie vozidiel.
107.
V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001272-034 zo dňa 31. 10. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 107, oznámené listom č.
MF/024758/2012-441 zo dňa 15. 11. 2012, ktorým nám zaviazalo limit výdavkov kapitoly
v sume 236 531 € na programe 06V-Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti a povolilo
prekročiť v prospech programu 08C-Verejná správa, z dôvodu dokrytia mzdových nárokov
zamestnancov obvodných úradov.
108.
V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001895-006 zo dňa 24. 10. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 108, oznámené listom č.
MF/024813/2012-441 zo dňa 13. 11. 2012, ktorým nám povolilo prekročiť z dôvodu podpory
projektov ţiadateľov o poskytnutie dotácie v gescii Úradu splnomocnenca vlády pre rómske
komunity.
109.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 109, oznámené listom č.
MF/024827/2012-441 zo dňa 9. 11. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly
o sumu 235 480,78 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ
Prešov na projekt „Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice v
Sabinove“.
110.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 110, oznámené listom č.
MF/024834/2012-441 zo dňa 9. 11. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly
o sumu 478 677,13 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ
Trnava na projekt „Prestavba a nadstavba Hasičskej stanice Piešťany“.
111.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 110, oznámené listom č.
MF/024943/2012-441 zo dňa 12. 11. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov
kapitoly o sumu 110 618,92 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo
HaZZ Banská Bystrica na projekt „Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice
Banská Štiavnica“.
112.
V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001272-055 zo dňa 26. 10. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 112, oznámené listom č.
MF/024986/2012-413 zo dňa 15. 11. 2012, ktorým nám upravilo limit výdavkov v kat. 610
o sumu 52 300 €, v nadväznosti na vykonané organizačné zmeny.
113.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 113, oznámené listom č.
MF/024949/2012-441 zo dňa 12. 11. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov
kapitoly o sumu 136 275,25 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo
HaZZ Trenčín na projekt „Rekonštrukcia a prístavba Hasičskej stanice v Dubnici nad
Váhom“.
114.
Rozpočtovým opatrením č. 114, oznámeným listom č. MF/025211/2012-441 zo dňa
15. 11. 2012, nám Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly
o sumu 746 400 € na podprograme 0A908 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj

elektronických sluţieb na centrálnej úrovni MF SR – MV SR, na prvku 0A90807 –
Elektronické sluţby centrálnej ohlasovne.
115.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 115, oznámené listom č.
MF/025220/2012-441 zo dňa 15. 11. 2012, ktorým zaviazalo limit výdavkov kapitoly o sumu
816,27 € na zdroji 11S. Ide o vrátenie nepouţitej časti zálohovej platby, ktorá bola určená pre
konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Ţilina na projekt „Stavebné úpravy a
prístavba Hasičskej stanice v Bytči“.
116.
V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001272-058 zo dňa 6. 11. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 116, oznámené listom č.
MF/025293/2012-441 zo dňa 28. 11. 2012, ktorým nám zaviazalo limit výdavkov kapitoly
v sume 2 276 896 € na programe 06V-Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti a povolilo
prekročiť v prospech programu 04A- Záchranné zloţky a 08C – Verejná správa, z dôvodu
dokrytia mzdových nárokov zamestnancov Ministerstva vnútra SR (príplatky).
117.
Rozpočtovým opatrením č. 117, oznámeným listom č. MF/025337/2012-441 zo dňa
16. 11. 2012, nám Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly
o sumu 320 400 € na podprograme 0A908 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj
elektronických sluţieb na centrálnej úrovni MF SR – MV SR, na prvku 0A90801 –
Elektronická sluţieb matriky.
118.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 118, oznámené listom č.
MF/025343/2012-441 zo dňa 16. 11. 2012, ktorým zaviazalo limit výdavkov kapitoly o sumu
295 264,52 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Trenčín na
projekt „Rekonštrukcia, nadstavba a prístavba Hasičskej stanice v Novom Meste nad
Váhom“.
119.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 119, oznámené listom č.
MF/025365/2012-441 zo dňa 16. 11. 2012, ktorým nám povolilo prekročiť limit výdavkov
kapitoly o sumu 283 681,80 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo
HaZZ Nitra na projekt „Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Komárne“.
120.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva hospodárstva SR vykonalo Ministerstvo
financií SR rozpočtové opatrenie č. 120, oznámené listom č. MF/025659/2012-441 zo dňa
27. 11. 2012, ktorým nám povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu 2 000 € na
zdroji 111, z dôvodu zabezpečenia odmien pre dvoch príslušníkov úradu ochrany ústavných
činiteľov a diplomatických misií, zabezpečujúcich prepravu a ochranu ministra hospodárstva.
121.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 121, oznámené listom č.
MF/025744/2012-441 zo dňa 21. 11. 2012, ktorým nám povolilo prekročiť limit výdavkov
kapitoly o sumu 16 531,66 € na zdroji 11S, pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo
HaZZ Prešov na projekt „Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice v Snine“.
122.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 122, oznámené listom č.
MF/025746/2012-441 zo dňa 21. 11. 2012, ktorým nám povolilo prekročiť limit výdavkov
kapitoly o sumu 141 388,21 € na zdroji 11S, pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo
HaZZ Prešov na projekt „Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice
v Ľubotíne“.

123.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 123, oznámené listom č.
MF/025775/2012-441 zo dňa 22. 11. 2012, ktorým nám povolilo prekročiť limit výdavkov
kapitoly o sumu 148 520,40 € na zdroji 11S, pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo
HaZZ Prešov na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia Hasičskej stanice v Giraltovciach“.
124.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 124, oznámené listom č.
MF/025784/2012-441 zo dňa 22. 11. 2012, ktorým nám povolilo prekročiť limit výdavkov
kapitoly o sumu 29 492,96 € na zdroji 11S, pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo
HaZZ Prešov na projekt „Rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia Hasičskej stanice
v Raslaviciach“.
125.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 125, oznámené listom č.
MF/025790/2012-441 zo dňa 22. 11. 2012, ktorým nám povolilo prekročiť limit výdavkov
kapitoly o sumu 84 550,28 € na zdroji 11S, pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo
HaZZ Prešov na projekt „Rekonštrukcia, nadstavba a modernizácia Hasičskej stanice
v Keţmarku“.
126.
Rozpočtovým opatrením č. 126, oznámeným listom č. MF/025799/2012-441 zo dňa
22. 11. 2012, nám Ministerstvo financií SR povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly
o sumu 1 200 000 € na podprograme 0A908 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj
elektronických sluţieb na centrálnej úrovni MF SR – MV SR, na prvku 0A90809 –
Elektronické sluţby národnej evidencie vozidiel.
127.
Ministerstvo financií rozpočtovým opatrením č. 127, oznámeným listom č.
MF/01025994/2012-441 zo dňa 29. 11. 2012 nám zaviazalo limit výdavkov kapitoly v sume
18 928,04. Z dôvodu časového nesúladu medzi plánovaním a schvaľovaním členských
príspevkov medzinárodnými organizáciami, neboli uvedené finančné prostriedky vyčerpané
a boli pouţité na prevádzku krajských riaditeľstiev Policajného zboru a zabezpečenie opravy
databázového servera pre OÚ Bánovce nad Bebravou.
128. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001895-007 zo dňa 22. 11. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 128, oznámené listom č.
MF/025998/2012-441 zo dňa 3. 12. 2012, ktorým nám zaviazalo limit výdavkov kapitoly
v sume 2 059,17 €. Išlo o viazanie prostriedkov EÚ, z dôvodu zistenia finančných
nezrovnalostí na projekte „Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice
v Medzilaborciach.
129. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001624-009 zo dňa 22. 11. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 129, oznámené listom č.
MF/026152/2012-441 zo dňa 3. 12. 2012, ktorým nám zaviazalo limit výdavkov kapitoly
v sume 2 981,50 €. Išlo o viazanie prostriedkov EÚ, z dôvodu zistenia finančných
nezrovnalostí na projekte „Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Roţňave“.
130. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001624-008 zo dňa 23. 11. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 130, oznámené listom č.
MF/026156/2012-441 zo dňa 3. 12. 2012, ktorým nám zaviazalo limit výdavkov kapitoly
v sume 243,97 €. Išlo o viazanie prostriedkov EÚ, z dôvodu zistenia finančných nezrovnalostí
na projekte „Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Kráľovskom Chlmci“.
131.
V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001272-062 zo dňa 20. 11. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 131, oznámené listom č.
MF/026233/2012-441 zo dňa 7. 12. 2012, ktorým nám zaviazalo limit výdavkov kapitoly

v sume 1 942 €, z dôvodu zvýšenia evidenčného počtu zamestnancov aparátu ústredného
orgánu o 1 štátnozamestnanecké miesto a zároveň zníţenia počtu zamestnancov vo verejnom
záujme v podriadených organizáciách.
132. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/002015-009 zo dňa 11. 10. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 132, oznámené listom č.
MF/026244/2012-441 zo dňa 4. 12. 2012, ktorým nám povolilo prekročiť limit výdavkov
kapitoly v sume 985 382 €, z dôvodu realizácie zmluvy na „Rekonfiguráciu a rozšírenie
funkcionalít technológií integrovaného záchranného systému“.
133. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 133, oznámené listom č. MF/026391/2012441 zo dňa 30. 11. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
194 879,03 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Banská
Bystrica na projekt „Rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia Hasičskej stanice OR HaZZ vo
Veľkom Krtíši“.
134.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 134, oznámené listom č.
MF/026398/2012-441 zo dňa 30. 11. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov
kapitoly o sumu 60 000 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ
Ţilina na projekt „Prestavba a dostavba Hasičskej stanice OR HaZZ v Dolnom Kubíne“.
135.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 135, oznámené listom č.
MF/026404/2012-441 zo dňa 30. 11. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov
kapitoly o sumu 18 999,75 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo
HaZZ Ţilina na projekt „Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Turzovke“.
136.
V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/002735-001 zo dňa 19. 11. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 136, oznámené listom č.
MF/026493/2012-441 zo dňa 6. 12. 2012, ktorým nám zaviazalo limit kapitálových
výdavkov v sume 5 697 175,48 €, v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z. – kapitálové
výdavky.
137. V nadväznosti na bod C.1 uznesenia vlády SR zo dňa 6. decembra 2012 Ministerstvo
financií SR vykonalo rozpočtové opatrenie č. 137, ktorým nám uvoľnilo finančné prostriedky
v sume 243 923,05 € z kapitoly Všeobecná pokladničná správa na úhradu výdavkov
vynaloţených na vykonávanie povodňových záchranných prác. Zároveň sa zaviazali výdavky
kapitoly na výdavkovom titule „Výdavky na zastupovanie v medzinárodných arbitráţach.
138.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 138, oznámené listom č.
MF/026872/2012-441 zo dňa 7. 12. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly
o sumu 46 793,05 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ
Košice na projekt „Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Moldave nad Bodvou“.
139.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 138, oznámené listom č.
MF/026872/2012-441 zo dňa 7. 12. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly
o sumu 46 793,05 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ
Košice na projekt „Rekonštrukcia Hasičskej stanice v Moldave nad Bodvou“.
140.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 140, oznámené listom č.

MF/026888/2012-441 zo dňa 7. 12. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly
o sumu 264 369,94 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ
Banská Bystrica na projekt „Rekonštrukcia, rozšírenie a modernizácia Hasičskej stanice
v Krupine“.
141.
V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/002237-012 zo dňa 27. 11. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 141, oznámené listom č.
MF/026936/2012-441 zo dňa 10. 12. 2012, ktorým nám zníţilo limit príjmov kapitoly
o sumu 7 600 000 € v súvislosti s ich neplnením. Zároveň zaviazalo výdavky kapitoly
Všeobecná pokladničná správa v sume 7 600 000 € na výdavkovom titule „Transfer sociálnej
poisťovni“.
142. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva obrany SR, vykonalo Ministerstvo financií SR
rozpočtové opatrenie č. 142, oznámené listom č. MF/027112/2012-441 zo dňa 12. 12. 2012,
ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu 6 000 €, z dôvodu vyplatenia
odmien príslušníkom úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií,
vyčlenených pre ministra obrany.
143.
V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001895-009 zo dňa 7. 12. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 142, oznámené listom č.
MF/027173/2012-441 zo dňa 14. 12. 2012, ktorým nám povolilo prekročiť limit kapitálových
výdavkov o sumu 155 276,96 €, z dôvodu zabezpečenia chýbajúcich finančných prostriedkov
pri realizácii zmluvy na „Rekonfiguráciu a rozšírenie funkcionalít technológií integrovaného
záchranného systému“. Zároveň nám zaviazalo rozpočtové prostriedky v sume 43 782,96 €,
z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na doplnenie MTZ pre krajské riaditeľstvá
PZ.
144.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 144, oznámené listom č.
MF/027228/2012-441 zo dňa 12. 12. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov
kapitoly o sumu 145 759,29 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo
HaZZ Nitra na projekt „Rekonštrukcia Hasičskej stanice Šahy“.
145.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 145, oznámené listom č.
MF/027237/2012-441 zo dňa 12. 12. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov
kapitoly o sumu 242 644,51 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo
HaZZ Banská Bystrica na projekt „Prestavba a modernizácia Hasičskej stanice OR HaZZ
v Rimavskej Sobote“.
146.
V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/002703-026 zo dňa 12. 12. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 146, oznámené listom č.
MF/027304/2012-441 zo dňa 13. 12. 2012, ktorým nám zaviazalo limit výdavkov kapitoly
o sumu 130 000 € na programe 06V-Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, v prospech
programu 04A- Záchranné zloţky, z dôvodu materiálno-technického zabezpečenia Horskej
záchrannej sluţby a Hasičského záchranného zboru MV SR.
147. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/002237-013 zo dňa 11. 12. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 147, oznámené listom č.
MF/027328/2012-441 zo dňa 17. 12. 2012, ktorým nám zaviazalo limit výdavkov kapitoly
o sumu 130 000 € na programe 06V-Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, v prospech
programu 08C-Verejná správa, z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na prevádzku
obvodných úradov a štátnych archívov.

148. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 148, oznámené listom č. MF/027339/2012441 zo dňa 13. 12. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
268 908,65 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Nitra na
projekt „Rekonštrukcia Hasičskej stanice Topoľčany“.
149. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 149, oznámené listom č. MF/027358/2012441 zo dňa 13. 12. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
168 394,67 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Ţilina na
projekt „Stavebné úpravy a prístavba Hasičskej stanice v Bytči“.
150. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 150, oznámené listom č. MF/027365/2012441 zo dňa 13. 12. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
440 445,48 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Prešov na
projekt „Rekonštrukcia, nadstavba, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice a OR HaZZ v
Levoči“.
151. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 151, oznámené listom č. MF/027371/2012441 zo dňa 13. 12. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
356 943,94 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Trenčín na
projekt „Rekonštrukcia a nadstavba Hasičskej stanice v Bánovciach nad Bebravou“.
152.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 152, oznámené listom č.
MF/027379/2012-441 zo dňa 13. 12. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov
kapitoly o sumu 309 206,03 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo
HaZZ Nitra na projekt „Rekonštrukcia Hasičskej stanice Nitra“.
153.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 153, oznámené listom č.
MF/027381/2012-441 zo dňa 13. 12. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov
kapitoly o sumu 119 010,86 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo
HaZZ Prešov na projekt „Rekonštrukcia, prístavba a modernizácia Hasičskej stanice
Medzilaborce“.
154. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 154, oznámené listom č. MF/027412/2012441 zo dňa 14. 12. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu 874 956
€ na zdroji 11S. Finančné prostriedky boli určené na úhradu ţiadosti o zálohovú platbu č. 13,
projektu 26240120034 pre štátnu rozpočtovú organizáciu Akadémia Policajného zboru
v Bratislave.
155.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 155, oznámené listom č.
MF/027440/2012-441 zo dňa 14. 12. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov
kapitoly o sumu 7 200 € na zdroji 11S. Finančné prostriedky boli určené na projekt
„Zabezpečenie činností, súvisiacich s externým hodnotením HP MRK na roky 2009 – 2014“.
156.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 156, oznámené listom č.
MF/027443/2012-441 zo dňa 14. 12. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov
kapitoly o sumu 65 296 € na zdroji 11S. Finančné prostriedky boli určené na projekt

„Refundácia miezd zamestnancov ÚV SR, zapojených do koordinácie HP MRK na roky 2011
– 2013“.
157.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 157, oznámené listom č.
MF/027445/2012-441 zo dňa 14. 12. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov
kapitoly o sumu 32 948,16 € na zdroji 11S. Finančné prostriedky boli určené na projekt
„Refundácia miezd zamestnancov ÚV SR, zapojených do koordinácie HP MRK na roky 2011
– 2013“.
158.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva spravodlivosti SR, vykonalo Ministerstvo
financií SR rozpočtové opatrenie č. 158, oznámené listom č. MF/027470/2012-441 zo dňa 18.
12. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu 8 097 €, z dôvodu
vyplatenia odmien príslušníkom úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických
misií, vyčlenených pre ministra spravodlivosti.
159.
V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 159, oznámené listom č.
MF/027738/2012-441 zo dňa 18. 12. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov
kapitoly o sumu 873,71 € na zdroji 11S. Finančné prostriedky boli určené na projekt
„Vzdelávanie a pracovné cesty koordinátora HP MRK“.
160.
V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001272-064 zo dňa 12. 12. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 160, oznámené listom č.
MF/027745/2012-441 zo dňa 18. 12. 2012, ktorým nám zaviazalo limit výdavkov kapitoly
v sume 73 370,33 €, v zmysle delimitačného protokolu medzi Úradom vlády SR
a Ministerstvom vnútra SR – refundácia výdavkov z Operačného programu Technická pomoc
pre zamestnancov zabezpečujúcich výkon pre marginalizované rómske komunity.
161.
V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001272-065 zo dňa 14. 12. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 161, oznámené listom č.
MF/027807/2012-441 zo dňa 19. 12. 2012, ktorým nám upravilo limit beţných výdavkov
o sumu 40 057 €, finančné prostriedky boli pouţité na dokrytie deficitu platových
prostriedkov v aparáte ústredného orgánu a platových prostriedkov pre zamestnancov
obvodných úradov, v nadväznosti na organizačné zmeny.
162.
Na základe bodu B.1. uznesenia vlády SR zo dňa 22. februára 2012, vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 162, oznámené listom č. MF/027832/2012441 zo dňa 19. 12. 2012, ktorým sa uvoľnili finančné prostriedky z kapitoly Všeobecná
pokladničná správa v sume 65 191,67 €, na úhradu výdavkov súvisiacich so záchrannými
prácami počas mimoriadnej situácie na územiach miest, obcí a obvodných úradov v
Slovenskej republike. Zároveň sa zaviazali výdavky kapitoly, v uvedenej sume, na
výdavkovom titule „Výdavky na zastupovanie v medzinárodných arbitráţach“.
163. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/002199-007 zo dňa 17. 12. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 163, oznámené listom č.
MF/027841/2012-441 zo dňa 19. 12. 2012, ktorým nám zníţilo limit účelových výdavkov na
programe 06V0D01 – Sociálne zabezpečenie sumu 4 045 366,80 €. Uvedená zmena limitu
bola vykonaná z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na prevádzku pre Hasičský
a záchranný zbor a odstupného pre sekciu verejnej správy v súvislosti s realizáciou programu
ESO.
164. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/002237-014 zo dňa 18. 12. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 164, oznámené listom č.
MF/027863/2012-441 zo dňa 19. 12. 2012, ktorým nám zaviazalo rozpočtové prostriedky

v sume 34 695 €, na základe uzatvoreného Dodatku č. 1 k Vykonávacej dohode o súčinnosti
pri prácach na štátnych hraniciach v roku 2012 medzi Ministerstvom vnútra SR a Úradom
geodézie, kartografie a katastra SR.
165. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/002237-015 zo dňa 20. 12. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 165, oznámené listom č.
MF/027963/2012-441 zo dňa 20. 12. 2012, ktorým nám povolilo prekročiť limit výdavkov
o sumu 10 000 000 €, z dôvodu zabezpečenia finančných prostriedkov na stravovanie, nákup
PHM, zdravotnú starostlivosť pre zamestnancov Ministerstva vnútra SR, nákup osobných
automobilov pre výkon policajných činností, na rekonštrukciu a odstránenie havarijného stavu
budovy.
166. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/002735-030 zo dňa 13. 12. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 166, oznámené listom č.
MF/028001/2012-441 zo dňa 21. 12. 2012, ktorým nám zaviazalo limit výdavkov kapitoly
v celkovej sume 2 435 310,92 €, v zmysle § 8 ods. 6 zákona 523/2004 Z. z. – prostriedky EÚ
a spolufinancovania.
167. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001272-074 zo dňa 21. 12. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 167, oznámené listom č.
MF/028082/2012-441 zo dňa 21. 12. 2012, ktorým nám povolilo prekročiť limit výdavkov
kapitoly v sume 29 543 € na programe 08C-Verejná správa a súčasne zaviazalo rozpočtové
prostriedky v uvedenej sume na programe 06V-Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti,
v nadväznosti na organizačné zmeny v rezorte ministerstva vnútra v súvislosti s aplikáciou
ESO.
168. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 168, oznámené listom č. MF/028135/2012441 zo dňa 21. 12. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu 2 699 €
na zdroji 111, z dôvodu vyplatenia odmien dvom príslušníkom úradu na ochranu ústavných
činiteľov a diplomatických misií, vyčlenených pre ministra pôdohospodárstva SR.
169. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/002703-032 zo dňa 18. 12. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 169, oznámené listom č.
MF/028138/2012-441 zo dňa 21. 12. 2012, ktorým nám zaviazalo limit výdavkov v celkovej
sume 4 603,58 € z dôvodu nedočerpania finančných prostriedkov z medzirezortných
programov a podprogramov, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom, ako aj
nedočerpaných kapitálových výdavkov na zdroji 131A a 131B.
170. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/002703-064 zo dňa 21. 12. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 170, oznámené listom č.
MF/028146/2012-441 zo dňa 21. 12. 2012, ktorým nám povolilo prekročiť limit výdavkov
v celkovej sume 10 200 €, z dôvodu dovybavenia varným kotlom kuchyne Akadémie
Policajného zboru.
171. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001624-014 zo dňa 20. 12. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 171, oznámené listom č.
MF/028185/2012-441 zo dňa 27. 12. 2012, ktorým nám zaviazalo limit výdavkov kapitoly
v sume 374,81 €. Išlo o vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby projektu „Rekonštrukcia
Hasičskej stanice Detva“.
172. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001624-015 zo dňa 20. 12. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 171, oznámené listom č.
MF/028198/2012-441 zo dňa 27. 12. 2012, ktorým nám zaviazalo limit výdavkov kapitoly

v sume 2 642,19 €. Išlo o vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby projektu „Rekonštrukcia
Hasičskej stanice Ţiar nad Hronom“.
173. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001624-017 zo dňa 20. 12. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 171, oznámené listom č.
MF/028200/2012-441 zo dňa 27. 12. 2012, ktorým nám zaviazalo limit výdavkov kapitoly
v sume 4 061,35 €. Išlo o vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby projektu „Rekonštrukcia
Hasičskej stanice Kráľovsky Chlmec“.
174. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001624-016 zo dňa 20. 12. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 171, oznámené listom č.
MF/028204/2012-441 zo dňa 27. 12. 2012, ktorým nám zaviazalo limit výdavkov kapitoly
v sume 76,28 €. Išlo o vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby projektu „Rekonštrukcia
Hasičskej stanice Rimavská Sobota“.
175. V nadväznosti na ţiadosť Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR vykonalo
Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 175, oznámené listom č. MF/028225/2012441 zo dňa 27. 12. 2012, ktorým povolilo prekročiť limit výdavkov kapitoly o sumu
326 911,18 € na zdroji 11S pre konečného prijímateľa Krajské riaditeľstvo HaZZ Košice na
projekt „Rekonštrukcia Hasičskej stanice Roţňava“.
176. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001895-010 zo dňa 21. 12. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 176, oznámené listom č.
MF/028232/2012-441 zo dňa 27. 12. 2012, ktorým nám zaviazalo limit výdavkov kapitoly
v sume 17 347,69 €. Išlo o vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby projektu „Prestavba
a dostavba Hasičskej stanice v Dolnom Kubíne“.
177. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001662-038 zo dňa 21. 12. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 177, oznámené listom č.
MF/028236/2012-441 zo dňa 27. 12. 2012, ktorým nám zaviazalo limit výdavkov kapitoly
v sume 69 093,96 €. Išlo o vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby projektu „Rekonštrukcia
Hasičskej stanice Holíč“.
178. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001895-011 zo dňa 21. 12. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 178, oznámené listom č.
MF/028238/2012-441 zo dňa 27. 12. 2012, ktorým nám zaviazalo limit výdavkov kapitoly
v sume 2 370,01 €. Išlo o vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby projektu „Rekonštrukcia
Hasičskej stanice Turzovka“.
179. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001895-007 zo dňa 21. 12. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 179, oznámené listom č.
MF/028271/2012-441 zo dňa 28. 12. 2012, ktorým nám zaviazalo limit výdavkov kapitoly
v sume 7 675,88 €. Išlo o vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby projektu „Rekonštrukcia
a prístavba Hasičskej stanice Myjava“.
180. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001895-012 zo dňa 21. 12. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 180, oznámené listom č.
MF/028238/2012-441 zo dňa 27. 12. 2012, ktorým nám zaviazalo limit výdavkov kapitoly
v sume 9 948,02 €. Išlo o vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby projektu „Rekonštrukcia
Hasičskej stanice Kúty“.
181. V nadväznosti na našu ţiadosť č. SE-ORF2-2012/001895-013 zo dňa 21. 12. 2012,
vykonalo Ministerstvo financií SR rozpočtové opatrenie č. 181, oznámené listom č.
MF/028275/2012-441 zo dňa 28. 12. 2012, ktorým nám zaviazalo limit výdavkov kapitoly

v sume 111,91 €. Išlo o vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby projektu „Rekonštrukcia
Hasičskej stanice Veľký Meder“.

Príloha č. 3
Monitorovacia správa programovej štruktúry Ministerstva vnútra SR
za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012

V súlade s § 9 ods. 4 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Metodickým pokynom
Ministerstva financií SR č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania
v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 vydaného vo Finančnom spravodajcovi číslo 8/2009 bolo
vypracované vyhodnotenie plnenia cieľov programovej štruktúry MV SR za rok 2012.
Za obdobie od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 boli zámery, ciele a ukazovatele
programovej štruktúry MV SR plnené nasledovne:
Program : 04A - ZÁCHRANNÉ ZLOŢKY
Zámer:
Efektívna ochrana ţivota, zdravia a majetku občanov pred poţiarmi a účinkami
ţivelných pohrôm.
V roku 2012 čas dojazdu záchranných zloţiek Hasičského a záchranného zboru na miesto
zásahu do 20 minút bol dosiahnutý pri 92% zásahoch, čo predstavuje zvýšenie oproti plánu
o 2% a v porovnaní so skutočnosťou dosiahnutou v roku 2011 zvýšenie o 3%. Ochrana ţivota
a majetku občanov pred poţiarmi a účinkami ţivelných pohrôm bola zabezpečená na vyššej
kvalitatívnej úrovni pri dodrţaní zásad hospodárnosti a efektívnosti. Zámer hodnotíme ako
plnený.
Podprogram : 04A02 – Ochrana pred poţiarmi
Prvok: 04A0201 – Ochrana ţivota a zdravia fyzických osôb pri poţiaroch a iných
mimoriadnych udalostiach
Cieľ
Do roku 2014 dosiahnuť pri 94% zásahov čas dojazdu záchranných zloţiek
Hasičského a záchranného zboru na miesto zásahu do 20 minút.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Dosiahnuté percento zásahov, v ktorých je čas dojazdu 20 minút

MU: Výsledku
MJ: %

Rok
Plán
Skutočnosť

Bázický

R-3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

90
92

92

94

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V roku 2012 čas dojazdu záchranných zloţiek Hasičského
a záchranného zboru na miesto zásahu do 20 minút bol dosiahnutý pri 92% zásahov, čo
predstavuje v porovnaní so skutočnosťou dosiahnutou v roku 2011 zvýšenie o 3%. Tieto
pozitívne výsledky boli dosiahnuté napriek úsporným opatreniam v oblasti verejných financií.
Ochrana ţivota a majetku občanov pred poţiarmi a účinkami ţivelných pohrôm bola
zabezpečená na vyššej kvalitatívnej úrovni pri dodrţaní zásad hospodárnosti a efektívnosti.
Cieľ
Kaţdoročne zachrániť minimálne 9000 osôb zdolávaním
vykonávaním záchranných prác pri haváriách a ţivelných pohromách.

poţiarov

a

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Minimálny počet zachránených osôb

MU: Výstupu
MJ: počet

Rok

Bázický

R–3
2009

R–2
2010

R–1
2011

R
2012

Plán

9 000

Skutočnosť

11 972

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Hlavný podiel na vysokom počte zachránených osôb
v sledovanom období mala činnosť príslušníkov Hasičského a záchranného zboru pri
technických zásahoch – najmä pri dopravných nehodách. Pri týchto zásahoch bolo
zachránených celkom 10 806 osôb, z toho 5 472 zranených osôb. Pri všetkých zásahoch
(poţiare, technické zásahy vrátane dopravných nehôd a ekologické zásahy) bolo
zachránených 11 972 osôb, z toho zranených 5 786 osôb.
Cieľ
Do roku 2015 zrekonštruovať 50 hasičských staníc z fondov Európskej únie a zo
spolufinancovania zo štátneho rozpočtu.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Dosiahnuté percento zrekonštruovaných staníc

MU: Výstupu
MJ: %

Rok

Bázický

R–3
2009

R–2
2010

R–1
2011

R
2012

Plán

16

Skutočnosť

56

R+1
2013
32

R+2
2014

R+3
2015
60

R+4
2016

R+5
2017

100

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V roku 2012 malo byť zrekonštruovaných 16% hasičských staníc,
čo z celkového plánovaného počtu 50 staníc predstavuje 8 hasičských staníc. Ku dňu
31.12.2012 bolo zrekonštruovaných 28 hasičských staníc (vydané kolaudačné rozhodnutia)
z fondov Európskej únie a spolufinancovania zo štátneho rozpočtu, čo predstavuje 56%
z celkového počtu. Plán na rok 2012 bol prekročený o 40%. V realizácii je ďalších 18
hasičských staníc.
Cieľ
Do roku 2014 dosiahnuť 55% úroveň technického stavu a vekového priemeru
vysokozdviţnej automobilovej techniky zodpovedajúcej štandardu vyspelých krajín EÚ.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Dosiahnutá úroveň technického stavu a vekového priemeru.

MU: Výsledku
MJ: %

Rok

Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plán

43

Skutočnosť

51

49

55

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenie: V roku 2012 bola dosiahnutá 51% úroveň technického stavu
a vekového priemeru vysokozdviţnej automobilovej techniky zodpovedajúcej štandardu
vyspelých krajín Európskej únie. V porovnaní s ročným plánom bola dosiahnutá vyššia
úroveň o 8%. K 31.12.2012 celkový počet výškovej techniky je 110 kusov, z toho štandardu
zodpovedá 56 kusov výškovej techniky, t. j. 51%. Vysokozdviţná technika bola zakúpená
prevaţne z mimorozpočtových zdrojov /zdroj 72/.

Prvok: 04A0202 – Odborná príprava a výcvik hasičov a záchranárov
Cieľ
Zabezpečiť odbornú prípravu a praktický výcvik príslušníkov Hasičského
a záchranného zboru na zásahovú a záchranársku činnosť v rozsahu minimálne 9 000
osobodní absolvovanej odbornej prípravy.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet osobodní absolvovanej odbornej prípravy príslušníkmi HaZZ v SŠPO MV SR

MU: Výstupu
MJ: osobodní

Rok

Bázický

R–3
2009

R–2
2010

R–1
2011

R
2012

Plán

9 000

Skutočnosť

16 832

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Stredná škola poţiarnej ochrany MV SR v Ţiline uskutočnila 7
základných príprav príslušníkov zboru, realizovaných bolo 24 špecializovaných príprav, 43
odborných príprav a 3 kurzy. Na plnení ukazovateľa sa základná príprava príslušníkov
Hasičského a záchranného zboru podieľala 4 719 osobodňami, špecializované prípravy 9 397
osobodňami, odborné prípravy 2 678 osobodňami a kurzy 38 osobodňami. Špecializované
prípravy príslušníkov zboru boli zamerané na prehlbovanie kvalifikácie hasič – záchranár,
operatívneho riadenia – veliteľské funkcie, technik – strojník a technik špecialista, špecialista
odborných
sluţieb
(spojovacia
sluţba, protiplynová
sluţba
a operační
dôstojníci), inšpektorov - štátny poţiarny dozor, špecializovaná príprava na vykonávanie
činností v oblasti právnych vzťahov v osobnom úrade a špecializovaná príprava na
vykonávanie ekonomických činností. Odborné prípravy boli zamerané na získanie odbornosti
technik prostriedkov protiplynovej sluţby, na predĺţenie odbornosti technik prostriedkov
protiplynovej sluţby, na získanie odbornosti pre vykonávanie záchranných prác vo výškach
a nad voľnými hĺbkami, na získanie odbornosti obsluhy zdvíhacích zariadení, na získanie
odbornosti viazač bremien, na získanie odbornosti vodca malého motorového plavidla, na
predĺţenie a zvýšenie odbornosti sluţobného potápača HaZZ, na získanie odbornosti na

poskytovanie prvej pomoci – absolventov SZŠ a na získanie odbornosti inštruktor povodňovej
záchrannej sluţby. Kurzy boli uskutočnené v oblasti výpočtovej techniky.
Základnú prípravu, špecializovanú prípravu a prehlbovanie kvalifikácie absolvovalo
v roku 2012 celkom 1 366 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru.

Prvok: 04A0203 – Vedecko-technický rozvoj a expertízna činnosť v oblasti ochrany
pred poţiarmi
Cieľ
Do roku 2014 zrealizovať minimálne 93% expertíz, znaleckých a odborných
posudkov z celkového počtu podaných ţiadostí o vykonanie expertíznych, znaleckých
a posudkových skúšok.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Dosiahnuté percento zrealizovaných žiadostí o expertízne, znalecké a posudkové skúšky

MU: Výsledku
MJ: %

Rok

Bázický
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Skutočnosť
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Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V roku 2012 bolo zrealizovaných 92% ţiadostí o expertízne,
znalecké a posudkové skúšky. V oblasti znaleckej a expertíznej činnosti bolo v sledovanom
období Poţiarnotechnickým a expertíznym ústavom MV SR z 10 ţiadostí spracovaných 9
poţiarnotechnických expertíz, a zo 16 ţiadostí spracovaných 15 odborných vyjadrení,
odborných posudkov, stanovísk a správ.
V oblasti posudzovania poţiarneho nebezpečenstva materiálov a výrobkov a určených
vlastností technických prostriedkov, pouţívaných v hasičskej a záchranárskej činnosti, bolo
posúdených 43 druhov stavebných materiálov a výrobkov, bolo posúdené poţiarne
nebezpečenstvo 23 druhov horľavých kvapalín, poţiarne nebezpečenstvo 61 vzoriek tuhých
látok a bolo vykonaných 28 expertíz fyzikálno-chemických vlastností hasiacich látok
(penidiel a práškov). Celkom bolo vykonaných 773 skúšok.
Prvok: 04A0208 – Nórsky finančný mechanizmus - geografický informačný systém
Cieľ
Do konca roku 2012 vybaviť 61 operačných stredísk Hasičského a záchranného
zboru geografickým informačným systémom.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet operačných stredísk HaZZ vybavených geografickým informačným systémom

MU: Výstupu
MJ: Počet

Rok

Bázický

R–3
2009

R–2
2010

R–1
2011

R
2012

R+1
2013

Plán

61

Skutočnosť

0

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Zdôvodnenie: Projekt je z dôvodu reštrukturalizácie IZS zrušený. Modelovanie šírenia
nebezpečných látok pre potreby HaZZ (ktoré mal riešiť projekt NFM- GIS pre potreby HaZZ)
je súčasťou nového komplexného centrálneho GISu MV SR, ktorý bude zabezpečovať
funkcionality pre všetky zloţky IZS. Z tohto dôvodu je ekonomicky nevýhodné zabezpečovať
rovnakú funkcionalitu pre zloţku z dvoch rôznych systémov. NFM bol úzko špecifický bez
moţnosti zdieľania funkcionalít pre iné zloţky okrem HaZZ. GIS teda bude zabezpečený z
projektu reštrukturalizácie IZS na základe uznesenia vlády č. 0090/2011, úloha B.5.
Projekt je zrušený na základe dohody o odstúpení od zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku.

Podprogram : 04A03 – Horská záchranná sluţba
Cieľ
Vykonať pohotovostné sluţby na pracovisku v rozsahu stanoveného počtu
osobodní.
.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet osobodní pohotovostnej služby na pracovisku

MU: Výstupu
MJ: osobodní

Rok

Bázický

R–3
2009

R-2
2010

R-1
2011

R
2012

Plán

7 500

Skutočnosť

9 578

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Príslušníci – záchranári vykonali v priebehu roka 2012
pohotovostné sluţby v jednotlivých oblastných strediskách v celkovom počte 9 578 osobodní,
z toho: v oblastnom stredisku Vysoké Tatry v počte 2 865 osobodní, Nízke Tatry v počte
2 486 osobodní, Západné Tatry v počte 1 343 osobodní, Malá Fatra v počte 586 osobodní,
Veľká Fatra v počte 1 068 osobodní a Slovenský raj 1 230 osobodní. V rámci pohotovostných
sluţieb na pracovisku boli podľa potrieb jednotlivých oblastných stredísk zabezpečené
pohotovostné sluţby na dispečingoch, pohotovostný vodič, vedúci záchrannej akcie,
záchranári, záchranár – psovod s lavínovým psom.
Cieľ
Realizovať pravidelné školenia a preškolenia pre zvýšenie odbornej spôsobilosti
zamestnancov Horskej záchrannej sluţby.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet osobodní realizovaných školení a peškolení

MU: Výstupu
MJ: osobodní

Rok

Bázický

R-3

R-2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plán

150

Skutočnosť

167

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Odbornú spôsobilosť príslušníkov zabezpečuje Horská záchranná
sluţba prostredníctvom školiteľov Školiaceho strediska a inštruktorov. Školiace stredisko
zabezpečovalo realizáciu vzdelávacích a školiacich akcií v roku 2012 podľa schváleného
plánu školení. Činnosť školiaceho strediska bola zameraná na :




nácvik všetkých druhov záchranných akcií v jednotlivých oblastných strediskách HZS,
školenia preškolenia organizované pre príslušníkov HZS.

Školenia sa realizovali v zmysle schváleného plánu školení na rok 2012. V prevaţnej miere
boli organizované pre novoprijatých príslušníkov HZS. Školenie a preskúšanie leteckej
záchrany sa konalo v zmysle letového plánu na rok 2012 v jednotlivých oblastných
strediskách HZS. Preškolenie a preskúšanie záchrannej činnosti pomocou vrtuľníka lanovou
technikou bolo vykonané v spolupráci s leteckým útvarom Ministerstva vnútra SR. Hlavnou
úlohou školení a preškolení bolo pripraviť, udrţiavať a zdokonaľovať v odbornej zdatnosti
a profesionálnom prístupe psovodov a udrţiavať v pracovnej kondícii lavínových a pátracích
psov pre úspešné zvládnutie záchranných prác pri lavínových nešťastiach a pri pátracích
akciách. Uvedené aktivity boli Školiacim strediskom realizované v zmysle platnej legislatívy,
t.j. zákona č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej sluţbe v znení neskorších predpisov,
Vyhlášky MV SR č. 23/2006 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona
č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej sluţbe v znení neskorších predpisov a Skúšobného
poriadku Horskej záchrannej sluţby. Celkový počet realizovaných školení a preškolení
predstavoval 167 osobodní. Ukazovateľ cieľa bol splnený na 111,3%.
Podprogram : 04A05 – Riadiaca a kontrolná činnosť HaZZ
Cieľ
Zabezpečiť plnenie úloh a činnosť Hasičského a záchranného zboru.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Dosiahnuté percento plnenia úloh a zabezpečenia činnosti HaZZ

MU: Výsledku
MJ: %

Rok

Bázický

R–3
2009

R–2
2010

R-1
2011

R
2012

Plán

100

Skutočnosť

90

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia:. Za rok 2012 boli ciele a merateľné ukazovatele podprogramov
a prvkov splnené. V oblasti ochrany ţivota a majetku občanov pred poţiarmi a účinkami
ţivelných pohrôm a špeciálnej záchranárskej činnosti, v oblasti odbornej prípravy a výcviku
hasičov a záchranárov, ako aj v oblasti vedecko-technického rozvoja a expertíznej činnosti
v oblasti ochrany pred poţiarmi účinnou riadiacou a kontrolnou činnosťou boli dosiahnuté
pozitívne výsledky. Z ročného plánu prezídia Hasičského a záchranného zboru na rok 2012
(zbierka pokynov č. 38/2012) z úloh splatných k 31.12.2012 boli splnené úlohy na 90%.

Program 06V : OCHRANA VEREJNÉHO PORIADKU A BEZPEČNOSTI
Zámer:
Bezpečná spoločnosť s efektívnou ochranou pred zločinnosťou kaţdého druhu.
Plnenie zámeru v roku 2012 dokumentuje predovšetkým 47 883 objasnených trestných činov,
čo predstavuje 53% z celkového počtu zistených trestných činov. Odhalených bolo 24
ekonomických a korupčných trestných činov, z toho 11 trestných činov bolo závaţných

s prihliadnutím na značný rozsah výšky spôsobenej škody a stupeň nebezpečenstva pre
spoločnosť. Rozloţených bolo 16 zločineckých a organizovaných skupín a zadrţaných 658
nelegálnych migrantov. Zámer hodnotíme ako plnený.
Podprogram: 06V01 – Riadiaca, metodická a kontrolná činnosť Prezídia Policajného
zboru
Cieľ
Kaţdoročne zvýšiť min. o 3% oproti minulému roku počet odslúţených hodín
v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky zameranej na kontrolu
dodrţiavania ustanovených rýchlostí jazdy vodičov motorových vozidiel policajtmi
dopravnej polície.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet odslúžených hodín

MU: Výsledku
MJ: Počet hodín

Rok

Bázický

R-3
2009

R–2
2010

R-1
2011

R
2012

Plán

95 495

Skutočnosť

189 283

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V hodnotenom období policajti sluţby dopravnej polície
Policajného zboru odslúţili v dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky
zameranej na kontrolu dodrţiavania ustanovených rýchlostí jazdy vodičov motorových
vozidiel 189 283 hodín, čo predstavuje plnenie ukazovateľa na 198,2%.
V blokovom konaní bolo policajtmi sluţby dopravnej polície PZ uloţených 297 338
pokút za porušenie pravidiel cestnej premávky, resp. nedodrţanie najvyššej dovolenej
rýchlosti, čo predstavuje v porovnaní s minulým rokom nárast o 12,7%.
Vo výkone dohľadu nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky boli
v hodnotenom období prijímané opatrenia zamerané na efektivitu vyuţitia technických
prostriedkov na meranie rýchlosti. Cieľ programovej časti bol splnený.
Cieľ
Stabilizovať nápad trestných činov spáchaných v obvode ţelezničných dráh
s maximálnym indexom medziročného nárastu 0,24.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Maximálny počet trestných činov

MU: Výstupu
MJ: Počet

Rok

Bázický

R-3

R–2

R-1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plán

3 311

Skutočnosť

896

Hodnotenie: cieľ bol splnený
nižšie percento plnenia ako 100% predstavuje priaznivejšie plnenie cieľa
Zdôvodnenie hodnotenia: V hodnotenom období bolo v obvode ţelezničných dráh zistených
celkom 896 trestných činov. Z uvedeného počtu bolo objasnených 446 trestných činov
(49,8%). V roku 2012 najvyšší podiel z hľadiska celkovej kriminality predstavovali

kriminalita majetková - 734 skutkov, z ktorých bolo objasnených 332 skutkov. Z hľadiska
dislokácie najvyšší nápad majetkovej trestnej činnosti bol zaznamenaný v rámci OŢP KR PZ
Košice a najniţší nápad v rámci OŢP KR PZ Prešov, kde bola zaznamenaná aj najvyššia
objasnenosť.
Na dosiahnutie stanoveného cieľa boli v rámci realizácie koncepcie ochrany
bezpečnosti cestujúcej verejnosti a ochrany majetku v obvode ţelezničných dráh prijímané
opatrenia s konkrétnymi úlohami na základe aktuálneho vývoja bezpečnostnej situácie a jej
následnej analýzy. V roku 2012 bolo vykonaných celkovo 921 policajných akcií.
Z uvedeného počtu policajných akcií bolo:
- 243 policajných akcií zameraných na dodrţiavanie verejného poriadku, zvýšenie
bezpečnosti a kultúrnosti prostredia v priestoroch ţelezničných staníc, resp. v priestoroch
verejnosti prístupných a vo vlakoch osobnej prepravy;
- 487 akcií so zameraním na dodrţiavanie všeobecne záväzných predpisov
upravujúcich bezpečnosť a plynulosť ţelezničnej dopravy a cestnej premávky na ţelezničných
priecestiach;
- 95 policajných akcií so zameraním na dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov a prevádzkových predpisov zo strany zamestnancov ţelezničných spoločností
a spoločností pôsobiacich v ţelezničnej doprave;
- 54 policajných akcií so zameraním na dodrţiavanie verejného poriadku, zvýšenie
bezpečnosti cestujúcej verejnosti a ochrany majetku cestujúcej verejnosti a ţelezničných
spoločností v súvislosti s konaním športových a kultúrnych podujatí;
- 28 policajných akcií so zameraním na stav ochrany majetku ţelezničných
spoločností, iných organizácií a firiem, ktoré pôsobia v obvode ţelezničných dráh ako aj
cestujúcej verejnosti;
- 14 policajných akcií za účelom pátrania po omamných a psychotropných látkach
a proti osobám konzumujúcim a prechovávajúcim omamné a psychotropné látky v obvode
ţelezničných dráh.
Do uvedených akcií bolo celkovo zapojených 4 459 príslušníkov sluţby ţelezničnej
polície PZ a 517 príslušníkov inej sluţby PZ. Okrem príslušníkov PZ boli do akcií zapojení aj
zamestnanci ţelezničných spoločností a to v celkovom počte 50 ľudí.

Podprogram: 06V02 – Boj s organizovaným zločinom a boj proti korupcii
Prvok: 06V0203 – Boj s organizovaným zločinom
Cieľ
Kaţdoročne rozkladať pribliţne 16 zločineckých a organizovaných skupín.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet rozložených skupín

MU: Výsledku
MJ: Počet

Rok

Bázický

R–3
2009

R-2
2010

R-1
2011

R
2012

Plán

16

Skutočnosť

16

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V hodnotenom období útvary úradu boja proti organizovanej
kriminalite PZ, v súčasnosti útvary národnej kriminálnej agentúry Prezídia PZ monitorovali,

dokumentovali a vyšetrovali závaţnú trestnú činnosť 28 zločineckých a organizovaných
skupín, z ktorých sa podarilo rozkladnými opatreniami eliminovať činnosť 16 organizovaných
skupín. Úplná eliminácia organizovaných a zločineckých skupín si vyţaduje aj po vykonaní
rozkladných opatrení neustále pokračujúce nasadenie a súčinnosť príslušníkov útvarov
agentúry pre iné orgány činné v trestnom konaní. Prioritným cieľom je odsúdenie páchateľov
za konkrétnu trestnú činnosť a tým eliminovanie celej skupiny. Cieľ programovej časti bol
splnený.

Prvok: 06V0204 – Boj proti korupcii
Cieľ
Kaţdoročne dosiahnuť odhalenie pribliţne 10 závaţných ekonomických
a korupčných trestných činov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet odhalených trestných činov

MU: Výsledku
MJ: Počet

Bázický

Rok

R–3

R-2

R-1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plán

10

Skutočnosť

11

10

10

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V hodnotenom období bolo odhalených 24 ekonomických
a korupčných trestných činov. Z uvedeného počtu bolo 11 trestných činov závaţných
s prihliadnutím na značný rozsah výšky spôsobenej škody a stupeň nebezpečenstva pre
spoločnosť. Cieľ programovej časti bol splnený.

Podprogram: 06V03 – Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku,
boj proti kriminalite
Cieľ
Kaţdoročne zvyšovať objasnenosť trestných činov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Zvyšovanie objasnenosti trestných činov

MU: Výsledku
MJ: %

Rok
Plán
Skutočnosť

Bázický

R–3
2009

R-2
2010

R-1
2011

R
2012

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

50,30
53

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V roku 2012 bolo zistených 90 351 trestných činov, z čoho bolo
objasnených 47 883 trestných činov, t.j. 53,0 %. V roku 2011 bolo zistených 92 873 trestných
činov, z toho objasnených 47 182 trestných činov, t.j. 50,8%. Z uvedeného vyplýva, ţe v
medziročnom porovnaní bol zaznamenaný v roku 2012 pokles celkovej kriminality o 2 522
trestných činov, pričom objasnených bolo o 701 trestných činov viac.

Klesajúci počet trestných činov bol zaznamenaný predovšetkým na úsekoch :
- násilnej kriminality, zistených bolo 6 607 trestných činov (rok 2011 – 7 002 trestných
činov). Výrazný pokles zaznamenávame aj v počte objasnených trestných činov
krádeţí vlámaním.
- mravnostnej kriminality, zistených bolo 841 trestných činov (rok 2011 – 1 041).
Zníţený počet bol zaznamenaný aj v počte objasnených trestných činov na úseku
mravnostnej kriminality, ktorých bolo v roku 2012 – 633 trestných činov (rok 2011 –
717). Zníţenie počtu trestných činov v medziročnom porovnaní je evidovaných
u trestných činov sexuálneho zneuţívania, ktorých bolo v roku 2012 – 466 trestných
činov (rok 2011 – 512), detskej pornografii v roku 2012 – 79 trestných činov (rok
2011 – 156) a znásilnení v roku 2012 – 88 trestných činov (rok 2011 – 150).
- na úseku majetkovej kriminality bol zaznamenaný klesajúci trend vreckových krádeţí
– 1 939 trestných činov (rok 2011 – 2 054), krádeţí vecí z áut 4 668 trestných činov
(rok 2011 – 5 645) a celkovo krádeţí vlámaním 11 855 trestných činov (rok 2011 –
12 884).
- na úseku ekonomickej kriminality pretrváva tieţ klesajúca tendencia trestných činov.
V roku 2012 bolo zaznamenaných 16 681 trestných činov (rok 2011 – 18 145).
Taktieţ zaznamenávame pokles zistených trestných činov neoprávneného obstarávania
platobnej karty, ktorých bolo v roku 2012 – 1 527 (rok 2011 – 1 577).
Cieľ
Posilniť priamy výkon sluţby zvyšovaním počtu odslúţených hodín príslušníkmi
poriadkovej polície.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledku
MJ: Počet odslúžených
hodín

Rok

Bázický

Počet odslúžených hodín
R–3

R-2

R-1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plán

5 190 000

Skutočnosť

5 484 555

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Príslušníci poriadkovej polície v roku 2012 odslúţili celkom
5 484 555 hodín. Na plnení uvedenej úlohy sa podieľali policajti sluţby poriadkovej polície
Policajného zboru zaradení na 237 základných útvaroch sluţby poriadkovej polície
Policajného zboru – 229 obvodných oddeleniach Policajného zboru a 8 pohotovostných
motorizovaných jednotkách Policajného zboru.
Priamy výkon sluţby je na týchto útvaroch Policajného zboru zabezpečovaný výkonom
hliadkovej a obchôdzkovej sluţby. V hliadkovej sluţbe odslúţili policajti sluţby poriadkovej
polície Policajného zboru 3 695 943,5 hodín a v obchôdzkovej sluţbe 1 788 611,5 hodín.
Priamy výkon sluţby bol v roku 2012 posilnený prostredníctvom mierneho zvýšenia počtu
policajtov sluţby poriadkovej polície Policajného zboru zaradených na útvaroch
vykonávajúcich priamy výkon sluţby.

Podprogram: 06V04 – Ochrana štátnej hranice
Cieľ
Zvyšovať podiel zadrţaných nelegálnych migrantov na vonkajšej hranici
k celkovému počtu zistených prípadov nelegálnej migrácie v SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

% zadržaných nelegálnych migrantov

MU: Výsledku
MJ: %

Rok

Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plán

34,8

Skutočnosť

44,5

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V hodnotenom období na vonkajšej hranici Európskej únie bolo
zistených 1 479 prípadov nelegálnej migrácie, zadrţaných 658 nelegálnych migrantov, čo
predstavuje 44,5%.
Cieľ
V roku 2012 zabezpečiť implementáciu Schengenského informačného systému II
v súlade s novým projektovým plánom.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

% zabezpečenia projektu

MU: Výstupu
MJ: %

Rok

Bázický

R-3
2009

R–2
2010

R–1
2011

R
2012

Plán

100

Skutočnosť

100

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V hodnotenom období prebiehali viaceré testovacie procesy na
úrovni štátov schengenského priestoru. Projekt tvorby a rozvoja národného SIS so zameraním
na budovanie SIS II v roku 2012 pokračoval vykonávaním testov národného systému SIS II
voči centrálnemu systému SIS II podľa poţiadaviek a harmonogramu Európskej komisie.
Začiatkom roka boli dokončené testy zhody, ktoré začali ešte v roku 2011. Následne
prebiehali testy PSAT /Provisional Site Acceptance Test/ a testy M2/miľnik 2/ v mesiacoch
február aţ máj 2012. V júli a v auguste Slovenská republika úspešne vykonala aj
Comprehensive testy. V novembri boli vykonané SIRENE testy – t.j. testy, ktoré boli
vykonávané na preukázanie funkčnosti a výkonnosti centrálneho systému a následne testy
prípravy na migráciu. Slovenská republika absolvovala testovania v súlade s prijatým
harmonogramom. Plánované aktivity boli ukončené na 100%. Cieľ programovej časti bol
splnený.

Podprogram: 06V05 – Centrálna podpora
Prvok: 06V0503 – Úlohy vedy a techniky pre výkon policajných činnosti
Cieľ
Zabezpečiť realizáciu úloh výskumu, vývoja a inovácie materiálno-technického
zabezpečenia výkonu policajných činností.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet úloh výskumu, vývoja a inovácie MTZ realizovaných dodávateľským spôsobom

MU: Výstupu
MJ: Počet úloh

Rok
Plán
Skutočnosť

Bázický

R-3
2009

R-2
2010

R–1
2011

R
2012

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

1
1/4

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V roku 2012 bola plánovaná 1 úloha výskumu, vývoja a inovácie
MTZ. Nakoľko táto úloha bola finančne veľmi náročná a pridelené finančné prostriedky
nepostačovali na jej pokrytie došlo k úprave plánu úloh výskumu, vývoja a inovácie
technických prostriedkov. Úloha výskumu, vývoja a inovácie bola splnená na 100%, po
úprave plánu pozostávala zo štyroch finančne a časovo menej náročných úloh a to:
1/2012 Mobilný kamerový systém na sledovanie a analýzu evidenčných čísel vozidiel
- Cieľom úlohy bol návrh a inštalácia kamerového systému na diaľnici D1 na úseku
Bratislava – Senec vo všetkých pruhoch, pomocou ktorého sa bude monitorovať
cestná premávka.
2/2012 Vývoj elektropojazdu na stredný balistický štít pre zníţenie námahy pri prekonávaní
nerovností
- Cieľom úlohy bol vývoj pohonu pre existujúci stredný balistický štít za účelom
zlepšenia manipulácie. Pohon zabezpečí najmä zjednodušenie prekonávania prekáţok
pre obsluhu stredného balistického štítu, ako sú schody, obrubníky a rôzne nerovnosti
povrchu. Takisto prispeje k rýchlejšiemu manévrovaniu so štítom v prípade potreby
okamţitej reakcie na vzniknutú situáciu.
5/2012 Vývoj obalu na zásahovú výbušku P1 pre kaliber 44 mm
- Cieľom úlohy bolo vyvinúť obal na výbušku, ktorý zabezpečí vyvrhnutie výbušky na
poţadovanú vzdialenosť z ručného vrhača kal. 44 mm, ktorý je gesčne zavedený do
výkonu policajnej sluţby a vyuţívaný pri zásahoch pod jednotným velením.
10/2012 Inovácia kamery na špeciálnom motorovom vozidle – vodnom dele
- Úloha bola zameraná na inováciu kamery lafety špeciálneho motorového vozidla –
vodného dela. Cieľom úlohy bola inštalácia zoom kamery na samotnej lafete
pancierovaného vodného dela zaradeného na KR PZ Bratislava. Bola vyriešená
komunikácia kamery s existujúcim záznamovým zariadením umiestneným vo vozidle
a spôsob natiahnutia linkového spoja medzi zariadením a kamerou.

Prvok: 06V0504 – Výstavba rádiokomunikačnej siete štátnej správy SITNO
Cieľ
Skvalitniť pokrytie územia SR realizáciou výstavby novovybudovaných bázových
staníc.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet vybudovaných bázových staníc

MU: Výsledku
MJ: Počet

Rok

Bázický

R–3

R-2

R-1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plán

5

Skutočnosť

0

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Z dôvodu obmedzených finančných zdrojov kapitoly neboli na
realizáciu výstavby bázových staníc vyčlenené finančné prostriedky.
V rámci pridelených zdrojov v tomto prvku boli rozpočtovo zabezpečené najmä: servis
a údrţba rádiokomunikačného systému SITNO, vykonanie montáţe vozidlových rádiostaníc
siete SITNO, nákup koncových terminálov na základe poţiadavky Prezídia HaZZ, nákup -prenosných rádiostaníc pre útvary HaZZ, montáţ rádiostaníc siete SITNO do jednotlivých
vozidiel Hasičského a záchranného zboru, sluţby spojené s upgrade siete SITNO na novú SW
verziu, nákup náhradných dielov pre infraštruktúru rádiovej časti ako aj náhradné diely pre
servis koncových rádiostaníc.
Prvok: 06V0505 – Výkon expertíznych činností pre trestné konanie
Cieľ č. 1
Realizovať odborné a znalecké činnosti podľa poţiadaviek orgánov činných
v trestnom konaní.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstupu
MJ: Počet úkonov

Rok

Bázický

Počet vykonaných úkonov znaleckej činnosti
R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plán

33 000

Skutočnosť

34 940

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V sledovanom období Kriminalistický a expertízny ústav
Policajného zboru vykonal znalecké skúmanie podľa poţiadaviek orgánov činných v trestnom
konaní v rozsahu 34 940 úkonov, čo predstavuje plnenie ukazovateľa na 105,9%. Najvyšší
podiel zaťaţenosti na odvetviach znaleckého skúmania je v odvetví genetickej analýzy
a poţiarnej a súdnej chémie. V hodnotenom období boli zakúpené genetické analyzátory pre
DNA, nákup chemikálií, systém ABPS na porovnávanie balistických stôp. Cieľ programovej
časti bol splnený.

Prvok: 06V0508 – Osobné doklady
Cieľ
V roku 2012 vybaviť do 20 dní od prijatia ţiadosti o výdaj osobných dokladov
80% ţiadostí z celkového počtu ţiadostí prijatých od občanov v danom roku.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Dosiahnuté percento žiadostí vybavených do 20 dní od prijatia žiadosti

MU: Výsledku
MJ: %

Rok

Bázický

R-3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plán

80

Skutočnosť

101,5

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V hodnotenom období bolo podaných celkom 1 023 433 ţiadostí
o vydanie osobných dokladov, z toho 478 463 ţiadostí o vydanie občianskych preukazov,
188 283 ţiadostí o vydanie vodičských preukazov a 356 687 ţiadostí o vydanie cestových
pasov.
V rovnakom období bolo vydaných do 20 dní od prijatia ţiadosti o výdaj celkom
1 039 321 osobných dokladov, z toho 480 039 občianskych preukazov, 186 133 vodičských
preukazov, a 373 149 cestovných pasov.
Okrem uvedeného bolo vydaných 7 230 medzinárodných vodičských preukazov, ktoré
sú vydávané ihneď pri podaní ţiadosti.
Cieľ
V roku 2012 zabezpečiť výmenu certifikátov pre vyčítavanie odtlačkov prstov
z cestových dokladov s biometrickými údajmi.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet vybudovaných kontaktných bodov

MU: Výsledku
MJ: Počet

Rok

Bázický

R-3
2009

R–2
2010

R–1
2011

R
2012

R+1
2013

Plán

1

Skutočnosť

0

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Projekt nie je v realizácii. Ide o vytvorenie národného rozhrania
SPOC (Singel Point of Contact – jednotné kontaktné miesto) pre výmenu DV (Document
Verifier) certifikátov s ostatnými krajinami pre terminálovú autentizáciu na zabezpečenie
prístupu k vyčítaniu odtlačku prstov v cestovnom doklade. Z kapacitných dôvodov sa v roku
2012 nezačalo verejné obstarávanie na dodávateľa na vybudovanie jednotného kontaktného
miesta. Predpokladá sa obstaranie a realizácia v roku 2013. Predpokladané ukončenie projektu
a splnenie úlohy je v roku 2014.
Cieľ
V roku 2012 zabezpečiť výmenu certifikátov pre overovanie integrity dátovej
štruktúry v cestovných dokladoch s biometrickými údajmi.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet vybudovaných centrálnych úložísk a revokačných listov

MU: Výsledku
MJ: Počet

Bázický

Rok

R-3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plán

1

Skutočnosť

0

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Projekt nie je v realizácii. Pre riešenie ICAO/PKD (International
Civol Aviaton Organisation/Public Key Directory) sa nezačalo verejné obstarávanie na
dodávateľa, ktorý zabezpečí realizáciu. Predpokladá sa obstaranie a realizácia v roku 2013.
Predpokladané ukončenie projektu a splnenie úlohy je v roku 2014. Posun termínu bol
spôsobený zmenou spôsobu verejného obstarávania.
Prvok: 06V0509 – Informačná a telekomunikačná podpora
Cieľ
Digitálne pripojiť do rezortných komunikačných sietí základné útvary
Policajného zboru.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet pripojených útvarov PZ do rezortných komunikačných sietí

MU: Výsledku
MJ: Počet

Bázický

Rok

R-3
2009

R–2
2010

R-1
2011

R
2012

R+1
2013

Plán

88

Skutočnosť

88

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Cieľ je splnený v plnom rozsahu. Pripojených bolo 88 útvarov PZ
do rezortných komunikačných sietí, čím bol ukazovateľ splnený na 100%. Rozšírenie tretej
úrovne integrovanej digitálnej telekomunikačnej siete MV SR bolo splnené v plánovanom
rozsahu. Uvedené rozšírenie bolo potrebné z dôvodu zvýšenia spoľahlivosti integrovanej
digitálnej telekomunikačnej siete MV SR a z dôvodu zefektívnenia a skvalitnenia plnenia
sluţobných úloh.

Prvok: 06V050A – Logistická podpora
Cieľ
Kaţdoročne zabezpečiť prezbrojenie príslušníkov Policajného zboru.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet zakúpených ručných zbraní

MU: Výsledku
MJ: Počet

Rok
Plán
Skutočnosť

Bázický

R-3

R-2

R-1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

7 000
0

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Na základe poţiadaviek výkonných útvarov Policajného zboru,
stanovísk odboru verejného obstarávania bola spracovaná špecifikácia na materiál, ktorý
potrebuje nevyhnutnú obmenu vrátane komoditnej skupiny KS05 – výzbroj a munícia. Podľa
uvedenej špecifikácie Policajný zbor má prejsť zo súčasnej výzbroje kalibru 9 x 18 vzor 82
a kalibru 9 x 19 LUGER na jeden kaliber a to 9 x 19 LUGER. Prezbrojenie sa týka krátkych
guľových zbraní – pištolí a samopalov uvedeného kalibru.
Za účelom realizácie prezbrojenia boli ešte v roku 2010 spracované poţiadavky na
vykonanie verejného obstarávania na mnoţstvo 7 100 ks samopalu v dvoch veľkostiach (malý
a veľký) a poţiadavky na 25 500 ks pištolí v troch veľkostiach (štandard, kompakt
a subkompakt). Z kapacitných dôvodov sa v roku 2012 nebolo ukončené obstarávanie.
Cieľ
Kaţdoročne zabezpečiť vystrojenie príslušníkov Policajného zboru balistickými
ochrannými prostriedkami.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet zakúpených balistických prílb

MU: Výstupu
MJ: Počet

Rok

Bázický

R-3
2009

R-2
2010

R-1
2011

R
2012

R+1
2013

Plán

50

Skutočnosť

0

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky v rámci vystrojenia
príslušníkov Policajného zboru balistickými ochrannými prostriedkami v roku 2012
nezakúpilo ţiadnu balistickú prilbu. Z kapacitných dôvodov sa v roku 2012 nebolo ukončené
obstarávanie.
V rámci pridelených zdrojov v tomto prvku boli rozpočtovo zabezpečené najmä: nákup
materiálu prevádzkového charakteru (tlačiarenský materiál, kancelársky papier, kancelárske
potreby, tonery do kopírovacích strojov, proviantný materiál a pod.), povinné zákonné
poistenie motorových vozidiel, ochranné prostriedky ako pracovné rovnošaty a obuv,
laboratórny materiál, náboje a výzbrojný materiál, ţenijný materiál, odstreľovacie pušky,
obstaranie osobných a nákladných automobilov, a pod. Najvýznamnejšiu časť výdavkov
predstavoval nákup pohonných hmôt.
Prvok: 06V050B – Integrovaný záchranný systém
Cieľ
Rekonštrukcia koordinačných stredísk IZS s cieľom podporiť reštrukturalizáciu
organizácie, fungovanie a rozvoj operačného riadenia základných záchranných zloţiek
IZS.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet zrekonštruovaných koordinačných stredísk IZS

MU: Výstupu
MJ: Počet

Rok
Plán

Bázický

R-3

R–2

R-1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4

Skutočnosť

0

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Rekonštrukcia koordinačných stredísk IZS bola dočasne
pozastavená z dôvodu prehodnocovania zámerov ministerstva ohľadom umiestnenia
koordinačných stredísk IZS, najmä z dôvodu efektívnosti investícií do súčasných priestorov
KS IZS. Dobudovali sa 3 záloţné klimatizačné jednotky technologických miestností v Ţiline,
Banskej Bystrici a Nitre. Na základe poţiadaviek Obvodného úradu v Prešove bola
zabezpečená obmena operátorských kresiel pre operátorov linky tiesňového volania 112.
Cieľ
Do roku 2013 vybudovať centrálne monitorovacie a riadiace stredisko.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet vybudovaných centrálnych monitorovacích stredísk

MU: Výstupu
MJ: Počet

Rok

Bázický

R-3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plán

1

Skutočnosť

Zdôvodnenie: Centrálne monitorovacie stredisko je plánované vybudovať aţ v roku
2013.
V roku 2012 boli pre naplnenie cieľa v roku 2013 vykonané stavebné úpravy priestoru
centrálneho monitorovacieho a riadiaceho strediska. Zakúpené a dodané PC pre CMRS boli
nainštalované. Zabezpečilo sa vybavenie CMRS nábytkom. Bol realizovaný projekt na
zvýšenie kapacity prenosového prostredia pre CMRS a projekt vnútorných káblových
rozvodov. Pokračovalo sa v príprave návrhu popisu procesov a vecnej činnosti centrálneho
monitorovacieho strediska.
Cieľ
Do roku 2015 dosiahnuť u 90% tiesňových volaní odpoveď na tiesňové volania do
10 sekúnd.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Dosiahnuté % tiesňových volaní, u ktorých je odpoveď na tiesňové volanie do 10 sekúnd

MU: Výsledku
MJ: %

Rok

Bázický

R-3
2009

R–2
2010

R–1
2011

R
2012

R+1
2013

Plán

60

Skutočnosť

64

70

R+2
2014

R+3
2015
80

R+4
2016

R+5
2017

90

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V roku 2012 bolo na číslo tiesňového volania 112 prijatých
1 564 913 telefonických hovorov. Odpoveď do 10 sekúnd bola poskytnutá pri 1 1001 128
telefonických volaniach, čo predstavuje 64% z celkového počtu volaní.
Podprogram: 06V0B – Azylová politika
Cieľ
Vytvoriť materiálno-technické a organizačné podmienky pre poskytnutie
integračnej ponuky pre ţiadateľov s udeleným azylom ročne.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Percento žiadateľov s udeleným azylom, ktorí sa úspešne integrovali do spoločnosti

MU: Výsledku
MJ: %

Rok

Bázický

R-3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plán

75

Skutočnosť

65

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Z celkového počtu 20 hodnotených azylantov boli úspešne
integrovaní 13 azylanti, t. j. 65%, čo predstavuje plnenie ukazovateľa cieľa na 86,7%.
V súvislosti s realizáciou azylovej politiky Vlády SR, Migračný úrad MV SR vytváral
materiálno-technické a organizačné predpoklady a podmienky na poskytnutie integračnej
ponuky pre ţiadateľov s udeleným azylom. Migračný úrad MV SR v roku 2012 evidoval 732
ţiadostí o udelenie azylu a 104 cudzincov, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana.
Integračný proces azylantov prebieha v súlade so zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Úspešnosť integrácie je merateľná počtom
udelených štátnych občianstiev, pretoţe na základe tohto procesu je moţné jednoznačne
identifikovať, nakoľko azylant zvládol integráciu do spoločnosti.
Cieľ
Zabezpečiť starostlivosť pre ţiadateľov o udelenie azylu počas azylového
konania.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet lôžkodní

Rok

Bázický

Počet zabezpečených lôžkodní pre žiadateľov o udelenie azylu
R-3
2009

R–2
2010

R–1
2011

R
2012

Plán

50 000

Skutočnosť

48 996

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V porovnaní k ročnému plánovanému počtu zabezpečených
lôţkodní v počte 50 000 bola v sledovanom období dosiahnutá skutočnosť 48 996
zabezpečených lôţkodní, čo predstavuje plnenie 98%. I napriek tomu, ţe merateľný
ukazovateľ nebol splnený na 100%, bola poskytnutá starostlivosť všetkým cudzincom, ktorí
poţiadali o udelenie azylu. Migračný úrad Ministerstva vnútra SR nemôţe ovplyvniť počet
ţiadateľov o udelenie azylu ani počet lôţkodní. Počet ţiadateľov je závislý od vývoja
politickej situácie v krajinách pôvodu ţiadateľov a v niektorých konkrétnych prípadoch tieţ
od rozhodnutí Európskej komisie.
Podprogram: 06V0D – Starostlivosť o ľudské zdroje
Prvok: 06V0D01 – Sociálne zabezpečenie
Cieľ
Poskytovať ročne dávky výsluhového a dôchodkového zabezpečenia, prídavkov
k dôchodkom a výsluhových príspevkov.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet poskytnutých dávok, prídavkov a príspevkov

MU: Výstupu
MJ: Počet

Bázický

Rok

R-3
2009

R–2
2010

R–1
2011

R
2012

Plán

17 500

Skutočnosť

18 898

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Ku dňu 31.12.2012 bolo vyplácaných 18 898 dávok výsluhového
a dôchodkového zabezpečenia, prídavkov k dôchodkom a výsluhových príspevkov.
K zvýšenému počtu poberateľov dávok došlo najmä z dôvodu nárastu odchádzajúcich
príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej
záchrannej sluţby v priebehu rokov 2010 a 2011 mimo sluţobného pomeru.
Prvok: 06V0D02 – Zdravotná a rekreačná starostlivosť a vzdelávanie vo verejnej správe
Cieľ
Udrţať pracovnú neschopnosť príslušníkov Policajného zboru do 3,3%.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Dosiahnuté percento pracovnej neschopnosti

MU: Výsledku
MJ: %

Rok
Plán
Skutočnosť

Bázický

R-3
2009

R–2
2010

R–1
2011

R
2012

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

3,3
2,71

Hodnotenie: cieľ bol splnený
nižšie percento plnenia ako 100% predstavuje priaznivejšie plnenie cieľa
Zdôvodnenie hodnotenia: Za rok 2012 sa podarilo udrţať pracovnú neschopnosť
príslušníkov Policajného zboru pod hranicou 3,3%, pri dosiahnutí hodnoty 2,71%. Udrţanie
percenta pracovnej neschopnosti pod úrovňou 3,3% je jednou z priorít odboru zdravotníctva
SPSČ a OÚ MV SR. Odbor zdravotníctva vykonával v celom roku aktivity, ktorých cieľom
bolo zniţovanie dočasnej neschopnosti na výkon štátnej sluţby príslušníkov Policajného
zboru. Medzi tieto aktivity patrí predovšetkým dohľad nad vykonávaním preventívnych
prehliadok a očkovaním príslušníkov PZ, HaZZ a HZS. Odbor zdravotníctva je v stálom
kontakte so sluţobnými a zmluvnými lekármi v snahe zabezpečiť čo najvyššiu úroveň
poskytovanej zdravotnej starostlivosti.
Mesiace s najvyššou práceneschopnosťou boli február a marec 2012, kedy bola
dosiahnutá práceneschopnosť 3,97% a 3,43%. V 2. polroku 2012 bol zaznamenaný niţší
počet prípadov dočasnej neschopnosti na výkon štátnej sluţby v porovnaní s 1. polrokom
2012.
Cieľ

Obmieňať individuálne prostriedky osobnej ochrany pre príslušníkov
Policajného zboru k pouţitiu za mimoriadnych okolností a počas vojny a vojnového
stavu.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet obmenených individuálnych prostriedkov osobnej ochrany jednotlivca proti biologickým, chemickým
a rádioaktívnym látkam

MU: Výstupu
MJ: ks

Rok

Bázický

R-3

R-2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plán

3 000

Skutočnosť

3 729

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Odbor zdravotníctva SPSČ a OU MV SR v roku 2012 zakúpil
z individuálnych prostriedkov osobnej ochrany pre príslušníkov Policajného zboru očkovaciu
látku Avaxim 160 v počte 550 ks (hepatitída typu A), látku Twinrix (hepatitída typu A+B)
v počte 3 000 ks, špeciálne škrtidlo (zastavenie krvácania končatín v počte 70 ks, Diphoterine
tepelný oplach (proti chemickým popáleninám tela) v počte 20 ks, Diphoterine očný oplach
(proti chemickým popáleninám oka) v počte 17 ks, autoinjektor trojkomorový (proti nervovo
paralytickým látkam) v počte 72 ks.
Diphoterine tepelný a očný oplach, autoinjektor trojomorový pouţívajú príslušníci
Policajného zboru počas pobytu v zahraničných misiách ako Irak, Bosna a Hercegovina
a podobne. Plán nákupu individuálnych prostriedkov osobnej ochrany príslušníkov
Policajného zboru bol prekročený oproti stanovenému cieľu o 179 kusov.

Prvok: 06V0D03 – Športová činnosť
Cieľ
Pripraviť ročne 145 športových reprezentantov pre reprezentáciu Slovenskej
republiky a Ministerstva vnútra SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet pripravených športových reprezentantov

MU: Výstupu
MJ: osoby

Rok

Bázický

R-3
2009

R-2
2010

R–1
2011

R
2012

Plán

145

Skutočnosť

176

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Ku dňu 31.12.2012 bola zabezpečená príprava 176 športových
reprezentantov, z toho 33 zamestnancov (športovcov), 3 policajti (športovci), ostatní boli
zabezpečovaní športovci. Do zabezpečenia sa zaraďujú športovci, ktorí plnia úlohy strediska
na základe zmluvy o zabezpečení v obmedzenom rozsahu časti prideleného finančného limitu
strediska na príslušný kalendárny rok a na základe splnenia poţadovaných športových
výsledkov. K stanovenému termínu bolo zaradených okrem športovcov v pracovnom
a sluţobnom pomere 140 zabezpečovaných športovcov v športových odvetviach – shortrak,

triatlon, sane, beh na lyţiach, krasokorčuľovanie, športová streľba, hádzaná, kanoistika, box,
volejbal, vodný slalom, šerm, kulturistika v kategóriách juniori a seniori. V prípade
nesplnenia výkonnostných cieľov a na základe hodnotenia sa mení rozsah zabezpečenia alebo
vyradenia zo strediska.
V hodnotenom období boli finančné prostriedky pouţité okrem iného na zakúpenie
športových potrieb a to zbrane pre športovú streľbu – malokalibrovku, kajakársky trenaţér,
pretekárske lode pre rýchlostných kanoistov a vodný slalom.

Prvok: 06V0D04 – Vysokoškolské vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie príslušníkov PZ
Cieľ
Kaţdoročne pripraviť vo vysokoškolskom štúdiu na Akadémii PZ príslušníkov
Policajného zboru na výkon štátnej sluţby vo funkciách s kvalifikačným predpokladom
vysokoškolského vzdelania.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet policajtov, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie.

MU: Výstupu
MJ: policajti

Rok

Bázický

R-3

R-2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plán

180

Skutočnosť

217

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V hodnotenom období na Akadémii Policajného zboru
v Bratislave získalo vysokoškolské vzdelanie v roku 2012 celkom 217 príslušníkov PZ. V 1.
polroku 2012 úspešne vykonalo skúšku 201 policajtov. Ďalších 16 policajtov, ktorí neboli
úspešní v riadnom termíne vykonali opravnú skúšku v mesiaci september 2012. Plánované
počty policajtov, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie boli splnené na 120,6%.
Cieľ
Kaţdoročne pripraviť v špecializačnom policajnom štúdiu na Akadémii PZ
príslušníkov Policajného zboru – absolventov civilných alebo vojenských vysokých škôl
na výkon štátnej sluţby vo funkciách s kvalifikačným predpokladom vysokoškolského
vzdelania.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet policajtov, ktorí získali špecializované policajné vzdelanie.

MU: Výstupu
MJ: policajti

Rok

Bázický

R-3
2009

R-2
2010

R–1
2011

R
2012

Plán

120

Skutočnosť

111

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

105

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V hodnotenom období absolvovalo špecializované policajné
vzdelanie celkom 94 príslušníkov PZ úspešným ukončením špecializačného policajného
štúdia pre absolventov civilných a vojenských vysokých škôl podľa čl. 8 NMV SR č.
153/2011 o odbornom vzdelávaní príslušníkov Policajného zboru a špecializované policajné
vzdelanie podľa § 13 písm. b) zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ďalej

špecializované policajné vzdelanie získali 8 príslušníci Vojenskej polície a 9 príslušníci NBÚ.
Plánované počty policajtov, ktorí získali špecializované policajné vzdelanie boli splnené na
92,5%.
Špecializované policajné vzdelanie vykonaním osobitnej skúšky podľa čl. 10 ods. 1
NMV SR č. 153/2011 získalo aj 87 príslušníkov PZ (študenti Akadémie PZ v Bratislave). Títo
študenti nie sú započítaní do plnenia ukazovateľa.
Prvok : 06V0D05 – Stredoškolské vzdelávanie príslušníkov Policajného zboru
Cieľ
V stredných odborných školách PZ kaţdoročne odborne pripraviť na získanie
základného a špecializovaného policajného vzdelania príslušníkov Policajného zboru
zaradených vo výkone štátnej sluţby na funkcie s kvalifikačným predpokladom úplného
stredného vzdelania.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet policajtov, ktorí získali základné a špecializované policajné vzdelanie

MU: Výstupu
MJ: policajti

Bázický

Rok

R-3
2009

R–2
2010

R–1
2011

R
2012

Plán

1 300

Skutočnosť

1 838

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V roku 2012 v stredných odborných školách Policajného zboru
získalo základné a špecializované policajné vzdelanie celkom 1 838 príslušníkov Policajného
zboru zaradených na funkcie s kvalifikačným predpokladom úplného stredného vzdelania, čo
predstavuje plnenie ukazovateľa na 141,4%.
Z uvedeného počtu:
- základné policajné vzdelanie získalo 805 príslušníkov Policajného zboru
v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu (z toho: 416 príslušníkov v SOŠ PZ Pezinok,
389 príslušníkov v SOŠ Košice),
-

špecializované policajné vzdelanie získalo 1 033 príslušníkov Policajného zboru
v pomaturitnom zdokonaľovacom štúdiu (z toho: 825 v SOŠ Bratislava, 185 v SOŠ
Košice a 23 v SOŠ Pezinok).

Podprogram: 06V0E – Projekty Európskej únie
Prvok: 06V0E03 – Európsky fond pre utečencov
Cieľ
V roku 2012 poskytnúť ţiadateľom o udelenie azylu sociálnu, materiálnu
a právnu pomoc alebo právnu asistenciu.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstupu
MJ: Počet žiadateľov

Rok

Bázický

Počet žiadateľov o azyl, ktorým bola poskytnutá pomoc alebo asistencia
R-3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

Plán

900

Skutočnosť

3 060

2013

2014

2015

2016

2017

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Cieľ poskytnúť ţiadateľom o udelenie azylu sociálnu, materiálnu
a právnu pomoc alebo právnu asistenciu bol v roku 2012 splnený. Pomoc bola poskytnutá
spolu 3060 ţiadateľov o azyl, z toho príjemcami sociálnej pomoci bolo 1352 osôb,
príjemcami právnej pomoci právnej asistencie bolo 667 osôb a príjemcami materiálnej pomoc
1041 osôb. Zhodnotenie plnenia uvedeného cieľa bolo vykonané na základe disponibilných
údajov za obdobie 01.01.2012 - 30.09.2012, nakoľko údaje za celý kalendárny rok 2012 OZP
MV SR doposiaľ od konečných príjemcov neobdrţal.
Cieľ
V roku 2012 integrovať 230 osôb, ktoré získali na území SR niektorú z foriem
medzinárodnej ochrany a ktorých pobyt na území SR má dlhodobý alebo stály
charakter.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Zabezpečenie integrácie osôb

MU: Výstupu
MJ: osoby

Rok

Bázický

R-3
2009

R–2
2010

R–1
2011

R
2012

Plán

230

Skutočnosť

481

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Cieľ zabezpečiť integráciu osôb, ktoré získali na území SR
niektorú z foriem medzinárodnej ochrany a ktorých pobyt na území SR má dlhodobý alebo
stály charakter bol v roku 2012 splnený. V roku 2012 bolo integrovaných spolu 481 osôb, a to
427 osôb so statusom doplnkovej ochrany a 54 osôb s udeleným statusom utečenca. (Podľa
štandardov stanovených EK sa za integrovaného cudzinca povaţuje osoba, ktorá ovláda
slovenský jazyk, má ubytovanie a zamestnanie.)
Cieľ
V roku 2012 zlepšiť kvalitu spracúvania údajov o ţiadateľoch o azyl o 10%
oproti roku 2011.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Dosiahnuté percento zvýšenia kvality spracúvania údajov

MU: Výsledku
MJ: %

Rok

Bázický

R-3
2009

R-2
2010

R-1
2011

R
2012

Plán

10

Skutočnosť

10

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Cieľ – zlepšiť kvalitu spracúvania údajov o ţiadateľoch o azyl o
10 %, oproti roku 2011, bol v roku 2012 naplnený, a to vytvorením informačného systému

MIGRA. Jeho prostredníctvom bola uľahčená tvorba štatistických reportov a zefektívnil sa
prístup k údajom spojením dvoch informačných systémov ÚHCP P PZ a MÚ MV SR.

Prvok: 06V0E04 – Európsky fond pre návrat
Cieľ
V roku 2012 vykonať 700 nútených návratových operácií štátnych príslušníkov
tretích krajín.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet zrealizovaných nútených návratových operácií

MU: Výsledku
MJ: Počet

Bázický

Rok

R-3
2009

R-2
2010

R-1
2011

R
2012

Plán

700

Skutočnosť

297

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Stanovený merateľný ukazovateľ cieľa bol v roku 2012 splnený
na 42,4%. Jeho neplnenie bolo spôsobené objektívnym faktorom - poklesom počtu ilegálnych
migrantov na území SR.
Uvedený cieľ bol napĺňaný projektom „Posilnenie organizácie a vykonávania nútených
návratov a zlepšenie podmienok spojených s realizáciou návratov migrantov do krajiny
návratu III“, ktorý sa zameriaval na zlepšenie organizácie a vykonávania nútených návratov
a zabezpečenie opatrení na uspokojovanie osobitných potrieb cudzincov pred a počas
realizácie ich návratu. Projekt je financovaný z dvoch ročných programov, kalendárnemu
roku zodpovedá časť financovaná z prostriedkov ročného programu 2011. Projekt spája dve
akcie ročného programu zamerané na zabezpečenie návratu ako takého (logistická príprava,
transport cudzinca, vybavenie náhradných cestovných dokladov a pod.) a sluţby poskytnuté
cudzincovi v zaistení (zdravotná starostlivosť, tlmočenie a pod.). Čerpanie finančných zdrojov
určených pre projekt zodpovedalo vyššie uvedenému trendu poklesu počtu migrantov.
Cieľ
V roku 2012 vykonať 100 dobrovoľných návratov štátnych príslušníkov tretích
krajín.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet zrealizovaných dobrovoľných návratov

MU: Výsledku
MJ: Počet

Rok

Bázický

R-3
2009

R–2
2010

R-1
2011

R
2012

Plán

100

Skutočnosť

54

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Nenaplnenie stanovenej hodnoty bolo spôsobené objektívnym
činiteľom - poklesom počtu ilegálnych migrantov na území SR. Napĺňanie stanoveného
cieľa je realizované prostredníctvom projektu IOM „Pomoc pri návrate a reintegrácie
neúspešných žiadateľov o azyl ilegálnych migrantov zo Slovenskej republiky do krajiny

pôvodu“. Projekt je zameraný na pokrytie všetkých fáz dobrovoľného návratu, od
informovania cudzinca o moţnosti návratu, aţ po jeho logistické zrealizovanie. Druhá časť
aktivít projektu je zameraná na reintegráciu cudzincov, ktorí vyuţili moţnosť dobrovoľného
návratu do krajiny pôvodu. Projekt poskytuje reintegračný príspevok, ktorý má stabilizačný
charakter a má zabezpečiť, aby cudzinec obnovil svoje zázemie v krajine pôvodu a tým
predchádzať opätovnej nelegálnej migrácii na územie SR a EÚ. Projekt je kontinuálne
implementovaný od roku 2009.
Cieľ
V roku 2012 zabezpečiť jazykové vzdelávanie pre príslušníkov Úradu hraničnej
a cudzineckej polície MV SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet osôb, ktoré absolvovali jazykové vzdelávanie

MU: Výsledku
MJ: Osoby

Rok

Bázický

R-3
2009

R–2
2010

R-1
2011

R
2012

Plán

200

Skutočnosť

115

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Počet osôb, ktoré absolvovali jazykové vzdelávanie bol v roku
2012 splnený len na 57,5%, nakoľko nie všetci prihlásení účastníci splnili podmienky pre
úspešné absolvovanie vzdelávania, a preto im nebol udelený certifikát. Najčastejšou
prekáţkou získania osvedčenia o absolvovaní vzdelávania bola nedostatočná dochádzka
príslušníkov UHCP P PZ. Projekt však hodnotíme ako veľmi úspešný, nakoľko cieľová
hodnota projektu bola nastavená na 162 úspešných absolventov.
Stanovený cieľ bol napĺňaný projektom zameraným na vzdelávanie príslušníkov
cudzineckej polície v anglickom, ruskom, vietnamskom a čínskom jazyku, ktorý
implementovala jazyková škola PLUS Academia od 01.09.2011 do 31.12.2012. Cieľom
projektu bolo rozšíriť jazykové schopnosti policajtov a tým uľahčiť komunikácia
s cudzincami v čase identifikácie cudzinca, ako aj počas zaistenia a súčasne zlepšením
jazykových schopností policajtov vytvoriť pre cudzinca dostatočne podmienky pre jeho
spoluprácu.
Cieľ
V roku 2012 poskytnúť sociálne poradenstvo štátnym príslušníkom tretích krajín
umiestnených v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledku
MJ: Počet prípadov

Rok

Bázický

Počet prípadov, kedy bolo poskytnuté sociálne poradenstvo
R-3
2009

R–2
2010

R–1
2011

R
2012

Plán

320

Skutočnosť

216

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Cieľ bol v roku 2012 splnený na 67,5%, nakoľko rozsah sluţieb
(sociálne poradenstvo) poskytovaných cieľovej skupine – ilegálnym migrantom
umiestneným v útvaroch policajného zaistenia veľmi úzko súvisí s počtom tejto cieľovej

skupiny. Vzhľadom na klesajúcu tendenciu ilegálnej migrácie na Slovensku tak v roku 2012
objektívne nemohla byť naplnená stanovená cieľová hodnota.
Napĺňanie cieľa sa v roku 2012 realizovalo projektom „Komplexné pokrytie osobitných
potrieb štátnych príslušníkov tretích krajín v ÚPZC v SR“. Sociálne poradenstvo,
psychologické poradenstvo, poskytovanie materiálnej pomoci, vzdelávanie maloletých
a vzdelávanie v slovenskom jazyku spolu s ostatnými aktivitami projektu mali za cieľ
uľahčiť cudzincovi pobyt v zariadení a zmierniť dopady tejto náročnej situácie na cudzinca.
.
Prvok: 06V0E05 – Fond pre vonkajšie hranice
Cieľ
Do roku 2013 dosiahnuť zvýšenie obvodovej ochrany u 11 objektov Riaditeľstva
úradu hraničnej polície Sobrance a oddelení hraničnej kontroly PZ na vonkajšej hranici
EÚ s Ukrajinou.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledku
MJ: Počet objektov

Bázický

Rok

Počet objektov so zvýšenou obvodovou ochranou
R-3
2009

R–2
2010

R–1
2011

R
2012

R+1
2013

Plán

5

Skutočnosť

5

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Cieľ bol splnený v súlade s časovým harmonogramom
implementácie projektu, plánované indikátory boli dosiahnuté, konečný príjemca zabezpečil
zvýšenia obvodovej ochrany 4 objektov OHK PZ Zboj, Topoľa, Vyšné Nemecké, Čierna nad
Tisou - sluţby hraničnej polície dislokovaných v úseku štátnej hranice SR s Ukrajinou
a
1 objektu RHP Sobrance.
Cieľ
V roku 2012 zabezpečiť obstaranie rádiostaníc.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet obstaraných rádiostaníc

MU: Výstupu
MJ: Počet

Rok

Bázický

R-3
2009

R–2
2010

R–1
2011

R
2012

Plán

31

Skutočnosť

35

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Cieľ bol splnený v súlade s časovým harmonogramom
implementácie projektu, plánované indikátory boli dosiahnuté, konečný príjemca zabezpečil
oddelenia hraničnej kontroly PZ novou rádiokomunikačnou technikou počtom rádiostaníc: 1
základňová rádiostanica umiestnená na OHK PZ Košice – letisko a 30 prenosných rádiostaníc
umiestnených na OHK P PZ Košice – letisko (20 ks) a na OHK P PZ Poprad - letisko (10 ks)
a 4 vozidlové rádiostanice umiestnené na OHK p PZ Košice – letisko (3 ks) a na OHK P PZ
Poprad - letisko (1 ks).

Cieľ
Do roku 2014 zabezpečiť vzdelávanie v anglickom a v ruskom jazyku pre
príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet osôb, ktoré absolvovali jazykové vzdelávanie

MU: Výstupu
MJ: Osoby

Rok

Bázický

R-3

R-2

R-1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plán

94

Skutočnosť

92

150

150

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Cieľ bol plnený v súlade s časovým harmonogramom
implementácie projektu. Počet osôb, ktoré navštevovali jazykové vzdelávanie bol splnený na
97,9%, dvaja účastníci kurzov neukončili vzdelávací proces z dôvodu sluţobného preradenia
na iné pracovisko.
Prvok: 06V0E06 – Fond na spolufinancovanie zahraničnej pomoci
Cieľ
V roku 2012 poskytnúť finančné prostriedky minimálne 5 projektom na
predfinancovanie a spolufinancovanie.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstupu
MJ: Počet projektov

Rok

Bázický

Počet projektov, na ktoré budú poskytnuté finančné prostriedky
R-3
2009

R–2
2010

R-1
2011

R
2012

R+1
2013

Plán

5

Skutočnosť

5

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V sledovanom období boli z finančných prostriedkov Fondu na
spolufinancovanie zahraničnej pomoci financované projekty
– „Rekonštrukcia a modernizácia Strednej odbornej školy Policajného zboru (SOŠ
PZ) Košice“ na zakúpenie interiérového vybavenia, počítačovej techniky, prevádzkových
strojov a prístrojov,
- Ďalším projektom, ktorý bol spolufinancovaný z daného fondu, bol projekt „Centrum
excelentnosti bezpečnostného výskumu“.
Ďalej boli financované úhrnnou čiastkou tri projekty Úradu splnomocnenca vlády SR pre
rómske komunity, a to projekty „Vzdelávanie a pracovné cesty koordinátora HP MRK“,
„Technická podpora plnenia úloh koordinátora HP MRK“ a „Informovanie a publicita
pri zabezpečovaní implementácie HP MRK“. Z uvedených prostriedkov bolo hradené
tuzemské a zahraničné cestovné koordinátora, výdavky na kancelárske potreby, ako aj
výdavky výročnej konferencie vrátane tlmočenia.
Z Fondu na spolufinancovanie zahraničnej pomoci boli tieţ poskytnuté finančné prostriedky
Medzinárodnej organizácii pre migráciu IOM na fungovanie činnosti „Európskej
migračnej siete“. Táto čiastka predstavovala výšku spolufinancovania MV SR v zmysle

Dohody medzi vládou SR a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu IOM o koordinácii
Európskej migračnej siete.

Prvok: 06V0E07 – Európsky fond pre integráciu príslušníkov tretích krajín
Cieľ
V roku 2012 zabezpečiť vzdelávacie kurzy a poradenstvo pre štátnych
príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom v SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet štátnych príslušníkov, ktorým bol poskytnutý kurz alebo poradenstvo

MU: Výstupu
MJ: Počet

Rok

Bázický

R-3
2009

R-2
2010

R-1
2011

Plán

R
2012

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

150

Skutočnosť

1775

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Stanovený cieľ – zabezpečiť vzdelávacie kurzy a poradenstvo
pre štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom v SR bol v roku 2012
prekročený. Vzdelávacie kurzy a poradenstvo boli v roku 2012 poskytnuté spolu 1775
štátnym príslušníkom tretích krajín s legálnym pobytom v SR.
Napĺňanie cieľa bolo realizované v rámci projektu Ligy za ľudské práva „Právna poradňa
pre pobyt a občianstvo 3“, v ktorom bolo cudzincom poskytnutých 435 právnych
konzultácií (údaj za obdobie 01.01.2012 – 30.09.2012) a ďalej tieţ projektom „Migračné
informačné centrum fáza V“ Medzinárodnej organizácie pre migráciu, v ktorom boli
poskytnuté poradenské sluţby 971 cudzincom a kurzy (slovenský jazyk, sociokultúrna
orientácia, vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy) 369 cudzincom (podľa údajov za obdobie do
30.08.2012), ako aj projektom Bakhita II Slovenskej katolíckej charity, prostredníctvom
ktorého bolo poskytnuté poradenstvo 35 maloletým bez sprievodu.
Cieľ
V roku 2012 zabezpečiť šírenie informácií o vzájomných kultúrnych
a spoločenských hodnotách pre majoritnú verejnosť ako aj medzi komunitami
navzájom s účasťou minimálne 3 komunít migrantov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet zahrnutých komunít z cieľovej skupiny v projektových aktivitách

MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Bázický

R-3
2009

R-2
2010

R-1
2011

R
2012

R+1
2013

Plán

3

Skutočnosť

9

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Stanovený cieľ – zabezpečiť šírenie informácií o vzájomných
kultúrnych a spoločenských hodnotách pre majoritnú verejnosť ako aj medzi komunitami
navzájom s účasťou minimálne 3 komunít migrantov bol v roku 2012, vzhľadom na zapojenie
sa aţ 9 komunít, prekročený.

K naplneniu cieľa prispel projekt konečného príjemcu Local Media Institute „TV relácia na
podporu integrácie migrantov“; do tvorby relácie Integruj! sa k 30.11.2012 zapojilo celkovo
deväť komunít migrantov na Slovensku, a to afganská, vietnamská, latinsko – americká,
čínska, africká, indická. ukrajinská, ruská a kubánska. Cieľom projektu je prostredníctvom
celoslovenského a regionálneho televízneho vysielania relácie Integruj!
informovať
migrantov ţijúcich na Slovensku o všetkých dôleţitých aspektoch ţitia na Slovensku ako aj
informovať majoritnú spoločnosť - verejnosť o ţivote migrantov na Slovensku aj
prostredníctvom prezentácie komunitného ţivota.
Cieľ
V roku 2012 vykonať hodnotenie minimálne jednej z oblasti integrácie štátnych
príslušníkov tretích krajín na regionálnej alebo národnej úrovni.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet vykonaných hodnotení

MU: Výstupu
MJ: Počet

Rok

Bázický

R-3
2009

R-2
2010

R–1
2011

R
2012

R+1
2013

Plán

1

Skutočnosť

1

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Stanovený cieľ - vykonať hodnotenie minimálne jednej z oblasti
integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín na regionálnej alebo národnej úrovni bol v roku
2012 splnený. V rámci projektu Medzinárodnej organizácie pre migráciu prebiehal výskum,
resp. hodnotenie zameraný na príčiny, formy a dôsledky násilia na štátnych príslušníkoch
tretích krajín v SR; závery tohto hodnotenia, vzhľadom na obdobie implementácie tohto
projektu budú publikované v 1. polroku 2013.
Cieľ
V roku 2012 vyškoliť 75 osôb v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích
krajín s legálnym pobytom v SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet osôb, ktoré absolvovali školiace aktivity v oblasti integrácie cudzincov

MU: Výstupu
MJ: Osoby

Rok

Bázický

R-3
2009

R-2
2010

R–1
2011

R
2012

Plán

75

Skutočnosť

126

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V rámci aktivít projektu Ligy za ľudské práva „Rozvíjanie
multikultúrnych zručností a právnych vedomostí zamestnancov vybraných odvetví štátnej
správy“, ktorým sa napĺňal uvedený cieľ, bolo v období od 01.02.2012 do 31.10.2012
zrealizovaných 10 tréningov zameraných na budovanie kapacít v oblasti cudzineckého
práva a oprávnených záujmov cudzincov, ktorých sa zúčastnilo celkom 126 účastníkov.
V októbri 2012 sa začala realizácia ďalšieho projektu, ktorý prispieval k napĺňaniu
stanoveného cieľa, a to projekt „Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej
spolupráce odborníkov pracujúcich s migrantmi v Slovenskej republike III“ medzinárodnej
organizácie pre migráciu. Jeho hlavným cieľom je zlepšiť kvalitu poskytovaných sluţieb

napomáhajúcich k integrácii cudzincov v SR prostredníctvom budovania odborných kapacít
zainteresovaných subjektov. Aktivity projektu sú preto zamerané na budovanie kapacít
odborníkov, ktorí poskytujú sluţby cieľovej skupine. Okrem toho projekt podporuje
aktivizáciu a spoluprácu rôznych typov inštitúcií na regionálnej úrovni v rámci regionálnych
interdisciplinárnych tímov vrátane simulácie činnosti jednotného kontaktného bodu pre
riešenie otázok integrácie v zmysle dobrej praxe zo zahraničia.
Cieľ
V roku 2012 zabezpečiť účasť minimálne 1 členskej krajiny EÚ mimo SR na
komparatívnom výskume.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet členských krajín zúčastňujúcich sa na projektových aktivitách

MU: Výstupu
MJ: Počet

Rok

Bázický

R-3
2009

R-2
2010

R–1
2011

R
2012

R+1
2013

Plán

1

Skutočnosť

4

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Napĺňanie cieľa bolo realizované aktivitami projektu
Medzinárodnej organizácie pre migráciu „Poskytovanie sociálnej a kultúrnej orientácie pre
migrantov – výmena skúseností so zahraničnými odborníkmi z členských štátov EÚ“,
v rámci ktorých sa uskutočnil workshop a následne aj na konferencia, a to za účasti expertov
zo štyroch rôznych krajín, a to Českej republiky, zo Švajčiarska, Rakúska a Švédska.
Hlavným cieľom projektu bolo zlepšiť kvalitu poskytovaných sluţieb napomáhajúcich k
sociálnej, ekonomickej a kultúrnej integrácii migrantov v SR zefektívnením integračných
nástrojov na základe získaných nových informácií a skúseností z členských štátov EÚ.
Podprogram: 06V0F – Ochrana a preprava určených osôb
Cieľ
Kaţdoročne dosiahnuť zníţenie počtu dopravných nehôd zavinených policajtmi
úradu pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV SR pri preprave
určených osôb minimálne o 10% oproti roku 2010.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet dopravných nehôd

MU: Výsledku
MJ: Počet

Rok

Bázický

R-3
2009

R–2
2010

R–1
2011

R
2012

R+1
2013

Plán

9

Skutočnosť

9

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a diplomatických misií MV
SR v hodnotenom období prijíma koncepčné a systémové opatrenia za účelom najmä
skvalitnenia jazdných zručností policajtov úradu ochrany, ktorí vykonávajú ochranu
a prepravu chránených osôb. Výsledkom uvedených opatrení je skutočnosť, ţe v hodnotenom
období ani v jednom prípade zavinenej dopravnej nehody policajtom úradu ochrany

vykonávajúcim prepravu určených osôb sluţobným cestným vozidlom nebola ani v jednom
prípade zranená prítomná chránená osoba.

Podprogram: 06V0G – Riadiaca a kontrolná činnosť MV SR
Cieľ
V roku 2012 a 2013 vypracovať pribliţne 7 legislatívnych návrhov v oblasti
bezpečnostnej legislatívy SLaVV MV SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstupu
MJ: Počet návrhov

Rok

Bázický

Počet vypracovaných legislatívnych návrhov
R-3
2009

R–2
2010

R–1
2011

R
2012

R+1
2013

Plán

7

Skutočnosť

11

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

7

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V roku 2012 odbor bezpečnostnej legislatívy Sekcie legislatívy
a vonkajších vzťahov Ministerstva vnútra SR vypracoval v súčinnosti s príslušnými útvarmi
MV SR nasledovných jedenásť legislatívnych návrhov :
1.
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných
dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 445/2008 Z. z.
a ktorým sa mení zákon Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch
v znení neskorších predpisov.
2. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní sluţieb
v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon
o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú
niektoré zákony.
3. Návrh 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 a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
4. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré
zákony.
5. Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje zoznam nesamosprávnych území, ktoré
v medzinárodných vzťahoch vystupujú samostatne a ktoré sa povaţujú za štát
dohovoru.
6. Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické poţiadavky
na protipoţiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri uţívaní stavieb v znení vyhlášky
Ministerstva vnútra SR č. 307/2007 Z. z.
7. Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
Ministerstva vnútra SR č. 648/2008 Z. z. o rozsahu vykonávania rozhodnutí, opatrení

a úkonov trestného konania vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní v znení
vyhlášky č. 159/2009 Z. z.
8. Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra SR, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva
vnútra SR č. 55/2002 Z. z., ktorou sa určujú sídla a územné obvody krajských
riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru, okresných riaditeľstiev Hasičského
a záchranného zboru a sídla hasičských staníc v znení neskorších predpisov.
9. Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
Ministerstva vnútra SR č. 634/2005 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní sluţieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti).
10. Návrh vyhlášky Ministerstva vnútra SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška
Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11. Návrh výnosu o ustanovení hodnoty sluţobnej rovnošaty a jej súčastí pre príslušníkov
Policajného zboru v roku 2011.
Okrem legislatívnych návrhov odbor bezpečnostnej legislatívy vypracoval súhrnné
stanoviská Ministerstva vnútra SR k 280 návrhom predpisov v rámci medzirezortného
pripomienkového konania, 194 stanovísk v rámci vnútornej legislatívy.
Za rok 2012 bolo vydaných celkovo 99 čiastok - 180 interných aktov riadenia.
Cieľ
V roku 2012 a 2013 vypracovať pribliţne 8 legislatívnych návrhov v oblasti
legislatívy verejnej správy SLaVV SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstupu
MJ: Počet návrhov

Rok

Bázický

Počet vypracovaných legislatívnych návrhov
R-3

R–2

R-1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plán

8

Skutočnosť

8

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Odbor legislatívy verejnej správy vypracoval v súčinnosti
s príslušnými útvarmi Ministerstva vnútra SR nasledovné legislatívne návrhy :
1. Vyhlášku Ministerstva vnútra SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva
vnútra SR č. 303/1996 Z. z. na zabezpečovanie prípravy na civilnú ochranu v znení
neskorších predpisov.
2. Vyhlášku Ministerstva vnútra SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva
vnútra SR č. 533/2006 Z. z. o podrobnostiach o ochrane obyvateľstva pred účinkami
nebezpečných látok v znení vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 445/2007 Z. z.
3. Vyhlášku Ministerstva vnútra SR, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva vnútra SR
č. 599/2006 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na civilnú ochranu
obyvateľstva z prostriedkov štátneho rozpočtu v znení neskorších predpisov.
4. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 40/1993 Z. z. o štátnom
občianstve SR v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon
Národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších
predpisov (2 verzie – interné, podľa pokynu ministra vnútra SR).

5. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 154/1994 Z. z.
o matrikách v znení neskorších predpisov (návrh zákona prerokovala legislatívna
rada vlády SR, vo Vláde SR má byť prerokovaný 24. 4. 2013).
6. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu
občanov SR a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov (návrh zákona je
na rokovaní Národnej rady SR a 7 a 9. 5. 2013 bude v druhom čítaní vo výboroch
Národnej rady SR).
7. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách
a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (interné štádium).
8. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva
vnútra SR (veľká novela nadväzujúca na kompetenčný zákon bola prijatá).
Odbor legislatívy verejnej správy v priebehu roka 2012 vypracoval súhrnné stanoviská
Ministerstva vnútra SR k 307 návrhom predpisov v rámci medzirezortného pripomienkového
konania. V oblasti preskúmavania rozhodnutí prvostupňových orgánov Ministerstva vnútra
SR ministrom vnútra SR odbor uskutočnil osem zasadnutí Osobitnej komisie ministra vnútra
SR na prípravu rozkladov a vypracoval 137 rozhodnutí ministra vnútra SR v oblasti
súkromných bezpečnostných sluţieb, finančnej polície, vnútorných vecí (nadácie),
priestupkov, štátneho občianstva a slobodného prístupu k informáciám. Ďalej boli
vypracované odpovede a usmernenia orgánov verejnej správy týkajúce sa aplikácie predpisov
o správnom konaní najmä v oblasti doručovania, plynutia lehôt a pod.
Zamestnanci odboru sa zúčastňovali pravidelných zasadnutí osobitných komisií na prípravu
rozhodnutí ministrov a vedúcich ústredných orgánov štátnej správy o opravných
prostriedkoch voči rozhodnutiam ich úradov, a to na:
- Úrade pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo,
- Úrade pre reguláciu sieťových odvetví,
- Úrade vlády SR,
- Ministerstve financií SR,
- Ministerstve zahraničných vecí a európskych záleţitostí SR,
- Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR,
- Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
- Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
Okrem toho odbor pravidelne vypracúval stanoviská pre ministra vnútra SR k návrhom
právnych predpisov, ktoré boli predmetom rokovania vlády.
Cieľ
Posúdiť minimálne 500 zmlúv v oblasti odboru právnych sluţieb SLaVV MV SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstupu
MJ: Počet návrhov

Rok

Bázický

Počet posúdených zmlúv
R-3
2009

R–2
2010

R-1
2011

R
2012

Plán

500

Skutočnosť

524

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Odbor právnych sluţieb za rok 2012 pripravil 524 stanovísk
k zmluvám a dodatkom, v ktorých jednou zo zmluvných strán je ministerstvo, resp. SR
zastúpená ministerstvom uzatváraným podľa Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka

a zákona Národnej rady SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších
predpisov pre útvary ministerstva vrátane zmlúv s cudzím prvkom a grantových zmlúv na
čerpanie finančných prostriedkov Európskeho spoločenstva.
Odbor právnych sluţieb zastupuje ministerstvo a štát v konaní pred súdmi. V roku
2012 prišlo 378 nových súdnych káuz, pričom ministerstvo neuzavrelo ţiadnu mandátnu
zmluvu na právne zastupovanie pred súdmi. Okrem toho riešilo oddelenie právneho
zastupovania 595 súdnych káuz z predchádzajúcich rokov. Čo je v súčasnosti celkom 973
káuz.
V rámci reformy ESO došlo od 01.01.2013 k zrušeniu obvodných úradov ako
rozpočtových organizácii Ministerstva vnútra SR, a to zákonom č. 345/2012 Z. z.
o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
V dôsledku tejto skutočnosti došlo k zmene účastníka súdneho konania na Ministerstvo vnútra
SR (s výnimkou správneho súdnictva), ako aj oprávneného v rámci exekučného konania
na Ministerstvo vnútra SR. Doposiaľ odbor prevzal v súvislosti s realizáciou reformy ESO od
obvodných úradov 87 súdnych sporov a 97 exekúcii, celkovo teda 184 spisov.
Počet vyhratých súdnych sporov stúpol oproti roku 2011 o 120% (zo 16 v roku 2011
na 35 v roku 2012) a objem uchránených finančných prostriedkov sa viac ako zdesaťnásobil
(z 1 937 219,09 € v roku 2011 na 23 429 572,95 € v roku 2012). Vyplatená suma z dôvodu
prehratých súdnych sporov klesla o dve tretiny (z 307 224,41 € v roku 2011 na 96 368,94 €
v roku 2012).
V roku 2012 odbor prerokoval 308 ţiadostí o predbeţné prerokovanie nároku na náhradu
škody podľa zákona č. 514/2003 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone
verejnej moci a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počet ţiadostí
stúpol oproti roku 2011 o 5% (z 293 v roku 2011 na 308 v roku 2012). Odbor taktieţ vymáha
pohľadávky štátu v exekučnom konaní, čím plní povinnosť podľa § 6 ods. 4 zákona č.
278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. V roku 2012 odbor podal
86 návrhov na vykonanie exekúcie. V porovnaní s rokom 2011 kedy napadlo 81 exekúcii
nárast predstavoval 6%.
Pokiaľ ide o opravné prostriedky (odvolanie, rozklad) vo veciach sluţobného pomeru
príslušníkov Policajného zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej
záchrannej sluţby a ich sociálneho zabezpečenia bolo v roku 2012 poradnej komisii ministra
vnútra SR pridelených celkovo 136 opravných prostriedkov.
Odbor v súvislosti s reformou verejnej správy - ESO koordinoval oblasť právneho
zastupovania/právnych sluţieb, zabezpečoval právny servis a prípravu podkladov
pre vykonávateľa akcionárskych práv, riešil po právnej stránke neoprávnené uţívanie
pozemkov Humanitárnej základne Civilnej ochrany Limbach a Materiálnej základne Civilnej
ochrany Pezinok. Odbor posúdil 75 návrhov plnomocenstiev.
Cieľ
Zabezpečiť plnenie úloh a efektívne realizovať činnosť ústredného orgánu.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

% plnenia úloh a zabezpečenie činnosti ústredného orgánu MV SR

MU: Výsledku
MJ: %

Rok

Bázický

R-3
2009

R–2
2010

R-1
2011

R
2012

Plán

100

Skutočnosť

100

Hodnotenie: cieľ bol splnený

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Zdôvodnenie hodnotenia: V súčasnosti pokračuje príprava medzinárodných zmlúv najmä v
oblasti policajnej spolupráce, vízovej politiky, readmisie štátnych občanov tretích krajín a
osôb bez štátnej príslušnosti, štátnej hranice, štátneho občianstva, vojnových hrobov, cestnej
premávky s členskými štátmi EÚ, ako aj tretími krajinami. Ku koncu roka 2012 bolo v
rôznych štádiách rozpracovania 46 návrhov medzinárodných zmlúv rôznej úrovne. V
priebehu roka 2012 bol skončený schvaľovací proces 8 medzinárodných zmlúv, z ktorých 6 je
uţ v praxi uplatňovaných. Ostatné medzinárodné zmluvy sa nachádzajú v rôznych fázach
prípravy, a to v štádiu dojednávania prostredníctvom korešpondenčnej cesty, expertných
rokovaní, niektoré sú pripravené na podpis, niektoré z nich sú predmetom schvaľovacieho
procesu. V konečnom dôsledku teda prišlo k miernemu úbytku počtu rozpracovaných
medzinárodných zmlúv. Štatistické kvantifikovanie činnosti na tomto úseku je zloţité a
nepresné z toho dôvodu, ţe proces vzniku medzinárodnej zmluvy je závislý od súčinnosti
druhej strany, resp. ostatných strán, preto jednostranné úsilie nikdy nestačí a pasívny postoj
druhej strany, resp. strán môţe vyvolať pochybnosti o tom, či je predmetný návrh
medzinárodnej zmluvy skutočne aktuálnym. Príprava medzinárodných zmlúv však vţdy
zodpovedá záujmom zahraničnej politiky SR a medzinárodné zmluvy sú vypracovávané v
súlade s právnym poriadkom SR, metodickými usmerneniami Ministerstva zahraničných vecí
a európskych záleţitostí SR a všeobecnými zásadami medzinárodného práva, ako aj
záväzkami SR vyplývajúcimi z iných medzinárodných dokumentov.
Pracovníci na úseku medzinárodného práva tieţ priebeţne zabezpečujú
pripomienkovanie návrhov medzinárodných zmlúv vypracovaných inými subjektmi,
pripomienkovanie návrhov právnych predpisov z hľadiska medzinárodného práva
a spolupracujú na agende európskych záleţitostí vo veciach policajnej spolupráce, malého
pohraničného styku, krízového riadenia a v iných oblastiach, kde sa prelínajú záväzky SR
ako subjektu medzinárodného práva s činnosťou EÚ. Okrem uvedenej beţnej agendy
spolupôsobili pracovníci na tomto úseku pri plnení viacerých osobitných úloh a pravidelne sa
podieľali na plnení úloh vyplývajúcich z konaní pred Európskym súdom pre ľudské práva
a Súdnym dvorom EÚ.
Pracovníci na úseku európskych záleţitostí sa ako národní experti SR v roku 2012
pravidelne zúčastňovali zasadnutí pracovných skupín Rady EÚ a Komisie najmä v oblasti
migrácie, hraníc, vízovej a readmisnej politiky, policajnej spolupráce a schengenského
hodnotenia. Pracovníci na úseku európskych záleţitostí súčasne spolupôsobili pri plnení úloh
v pracovných skupinách Rady EÚ a Komisie v pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej
správy, napr. Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Úradu pre ochranu
osobných údajov SR.
Odbor medzinárodného práva a európskych záleţitostí priebeţne vykonáva
koordináciu rozosielania dokumentov EÚ (cca 100 e-mailov denne) a monitoruje súvisiacu
poštu. Zároveň zabezpečuje určenie zodpovedného útvaru. K návrhom právnych aktov EÚ
a iných dokumentov vypracúva v spolupráci s útvarmi pozície SR na rokovania pracovných
skupín Rady EÚ a Komisie. Podobne vypracúva inštrukciu za Ministerstvo vnútra SR
na rokovania Stálych zástupcov členských štátov (Coreper I., Coreper II.), ktoré sa konajú
spravidla kaţdý týţdeň. V spolupráci s inými útvarmi Ministerstva vnútra SR vypracúva
podklady pre ministra vnútra SR na rokovanie formácie Rady EÚ – JHA (ministri
spravodlivosti a vnútra), ktorá zasadala v prvom polroku 2012 celkom štyrikrát, z toho
jedenkrát neformálne. Okrem týchto činností zameraných na pôsobnosť Ministerstva vnútra
SR odbor vypracovával a pripomienkoval podklady za Ministerstvo vnútra SR pre predsedu
vlády na rokovania Európskej Rady.
Po uverejnení legislatívneho aktu v Úradnom vestníku EÚ odbor medzinárodného
práva a európskych záleţitostí zodpovedá za vypracovanie právnych analýz (ročne rádovo

niekoľko desiatok) alebo oznámení dotknutým útvarom Ministerstva vnútra SR (ročne rádovo
niekoľko sto) k platným legislatívnym aktom, určenie gestora a spoluzodpovedných útvarov,
ak je potrebné aj prostredníctvom rozporového konania. Pri tejto činnosti pracovníci odboru
priebeţne dohliadajú na plnenie implementačných opatrení vyplývajúcich z týchto aktov,
metodicky usmerňujú iné útvary Ministerstva vnútra SR a zabezpečujú notifikáciu
za Ministerstvo vnútra SR všetkých prijatých predpisov a iných opatrení na vykonanie týchto
opatrení. Za účelom prehľadu o stave agendy vypracúvajú štyrikrát ročne prehľad gestorstva
implementácie a raz ročne správu o stave aproximácie práva EÚ, ktorá sa predkladá porade
vedenia Ministerstva vnútra SR na schválenie. Odbor z organizačnej stránky zabezpečuje
rokovania Rezortnej koordinačnej skupiny Ministerstva vnútra SR pre záleţitosti EÚ, ktorá sa
koná v priemere raz za šesť mesiacov.
Odbor medzinárodného práva a európskych záleţitostí je zodpovedný za vypracúvanie
stanovísk Ministerstva vnútra SR k SOLVIT prípadom pre Úrad vlády SR. Zároveň
zabezpečuje prípravu stanovísk Komisii v súvislosti s formálnymi oznámeniami Komisie,
ktorými sa začína konanie o porušení povinností v zmysle čl. 258 Zmluvy o fungovaní EÚ.
V roku 2012 zabezpečoval odbor aj jedno stanovisko k ţalobe proti SR podľa čl. 259 Zmluvy
o fungovaní EÚ. Odbor je kontaktným útvarom pre Kanceláriu zástupcu SR pred súdmi EÚ.
V rámci maximálne tesnej spolupráce s týmto pracoviskom sa priebeţne vyjadruje k začatým
prejudiciálnym konaniam a sporovým konaniam na súdoch EÚ, pričom v spolupráci s útvarmi
Ministerstva vnútra SR prijíma stanovisko k účelnosti vstupu SR do konania. Zároveň sa
vypracovávajú stanoviská k podaným ţalobám a odvolaniam v konaniach pred Súdnym
dvorom EÚ. Odbor vypracúva právno-lingvistické stanoviská ku kľúčovým dokumentom
pre Ministerstvo vnútra SR prijímaným na úrovni EÚ.

Podprogram: 06V0I – Boj proti obchodovaniu s ľuďmi
Cieľ
Kaţdoročne zvýšiť o 30% koordináciu pri získavaní a odovzdávaní informácií
týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet akcií uskutočnených za účelom koordinácie aktivít boja proti obchodovaniu s ľuďmi

MU: Výsledku
MJ: Počet

Rok

Bázický

R-3
2009

R–2
2010

R-1
2011

R
2012

R+1
2013

Plán

9

Skutočnosť

16

R+2
2014
12

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

16

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Za účelom zvýšenia odbornosti tak štátnych ako aj neštátnych
subjektov sa počas roka 2012 uskutočnili počas mesiacov marec aţ apríl 2012 školenia
zamerané na identifikáciu obchodovania s ľuďmi pre príslušníkov Úradu hraničnej
a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru, počas mesiacov máj aţ jún 2012 školenia
z projektu „Prevencia a rozšírený harmonizovaný systém zberu dát o obchodovaní s ľuďmi“
pre inšpektorov práce, úrady práce, sociálnych vecí a rodiny, terénnych sociálnych
pracovníkov a príslušníkov Policajného zboru z Úradu boja proti organizovanej kriminalite
a Úradu hraničnej a cudzineckej polície prezídia Policajného zboru a počas mesiacov
september aţ október 2012 školenia pre vybraných zamestnancov detských domovov,

vybraných príslušníkov Policajného zboru (odbory komunikácie a prevencie) a úrady práce,
sociálnych vecí a rodiny. Z vyššie uvedeného vyplýva, ţe stanovený cieľ bol splnený.
Cieľ
Do roku 2015 zvýšiť o 20% informovanosť verejnosti v oblasti obchodovania
s ľuďmi.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet volaní na Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi

MU: Výsledku
MJ: Počet

Rok

Bázický

R–3
2009

R-2
2010

R-1
2011

Plán

R
2012

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

980

Skutočnosť

1 205

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2012 bol celkový počet
hovorov na Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 1699, pričom bolo 1 205
prijatých hovorov, počas ktorých bola volajúcim poskytnutá potrebná konzultácia. Ďalších
494 hovorov boli tzv. „hluché hovory“. Úlohou Národnej linky pomoci obetiam
obchodovania s ľuďmi je poskytovanie pomoci a informácií v prvom kontakte osobám, ktoré
sa mohli dostať do rizikovej situácie v súvislosti s obchodovaním s ľuďmi. Pri identifikácii
a pomoci v takýchto prípadov linka sprostredkúva kontakt na organizácie poskytujúce pomoc
obetiam obchodovania s ľuďmi. Sluţby linky sú ďalej zamerané na prevenciu a elimináciu
rizík spojených s prácou v zahraničí, pričom volajúcich upozorňujú na nebezpečenstvo
obchodovania s ľuďmi. Linka tak zároveň slúţi ako nástroj prevencie rizík spojených
s pracovnou migráciou a nechránenou prácou zraniteľných skupín obyvateľstva.
Cieľ
Kaţdoročne zvýšiť o 15% zainteresovanosť subjektov na poskytovaní pomoci
obetiam obchodovania s ľuďmi.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet obetí obchodovania s ľuďmi, ktorým bola poskytnutá pomoc

MU: Výsledku
MJ: Počet

Rok

Bázický

R–3
2009

R-2
2010

R-1
2011

R
2012

Plán

35

Skutočnosť

22

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Za obdobie od 1. januára do 31. decembra 2012 bolo
identifikovaných 40 obetí obchodovania s ľuďmi poskytovateľmi sluţieb v rámci Programu
podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi (ďalej len „Program“), avšak len 22 osôb
prejavilo záujem o vstup do Programu v predmetnom období. V Programe sú zaradené ešte
ďalšie obete obchodovania s ľuďmi, ktorým je poskytovaná pomoc z minulých rokov
v sledovanom období. Celkovo sa k 31.12.2012 poskytuje podpora a ochrana 37 obetiam
obchodovania s ľuďmi.

Cieľ
Kaţdoročne zvýšiť o 10% objasnenosť prípadov obchodovania s ľuďmi.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Podiel objasnených prípadov obchodovania s ľuďmi

MU: Výsledku
MJ: %

Rok

Bázický

R–3
2009

R–2
2010

R-1
2011

R
2012

Plán

31

Skutočnosť

8,7

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Za obdobie od 01.01.2012 do 31.12.2012 bolo zistených 23
prípadov obchodovania s ľuďmi, z ktorých boli 2 prípady objasnené, čo predstavuje 8,7%
objasnenosť. Zároveň bolo v uvedenom období dodatočne objasnených šesť prípadov
obchodovania s ľuďmi.

Podprogram 06V0K – Prevencia kriminality
Cieľ
Do roku 2015 zapojiť minimálne 450 občanov do preventívnych opatrení na
eliminovanie rizika ich ohrozenia protispoločenskými deliktami, vrátane detí a mládeţe.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet zapojených občanov do prednášok, seminárov a vzdelávacích aktivít.

MU: Výstupu
MJ: počet

Rok
Plán
Skutočnosť

Bázický

R-3
2009

R–2
2010

R-1
2011

R
2012
300

R+1
2013
350

R+2
2014
400

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

450

68 848

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V sledovanom období sa v jednotlivých krajoch SR zapojilo do
prednášok, seminárov a vzdelávacích aktivít zameraných na prevenciu kriminality pribliţne
68 848 občanov. Aktivity primárnej prevencie kriminality zahŕňali predovšetkým výchovné,
vzdelávacie, voľno časové, osvetové a poradenské aktivity zamerané najmä na najširšiu
verejnosť a na zmenu nepriaznivých spoločenských a ekonomických podmienok, ktoré sú
povaţované za kľúčové príčiny páchania trestnej činnosti. Išlo okrem iného aj o zapájanie
občanov do aktívneho spôsobu zvyšovania vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti svojho
okolia formou tréningu v obranných technikách a propagácii technických moţností ochrany
pred trestnou činnosťou. Aktivity ovplyvňujú proces socializácie a sociálnej integrácie
a zvláštna pozornosť sa v rámci týchto preventívnych opatrení venovala pozitívnemu
ovplyvňovaniu najmä detí a mládeţe prostredníctvom vyuţívania voľného času resp.
vytváraním moţností športových aktivít. Zameriavala sa taktieţ na marginalizované skupiny,
či osoby v penitenciárnej a postpenitenciárnej starostlivosti, pričom viktimačná prevencia
kriminality zahŕňala skupinové a individuálne zdravotné, psychologické a právne
poradenstvo.
Výraznejší a trvalejší úspech však moţno dosiahnuť nielen skvalitňovaním prevencie
prostredníctvom poskytovania adekvátneho objemu prostriedkov na projekty prevencie.

Taktieţ musí ísť o komplexnú, cielene zameranú prevenciu, do ktorej budú zapájaní všetci
aktéri (Policajný zbor, mestá a obce, mestské a obecné polície, vyššie územné celky,
občianske či cirkevné zdruţenia, neziskové organizácie, školské a vzdelávacie zariadenia)
pôsobiaci v oblasti prevencie a dosahovať tak zniţovanie počtu trestných činov a
zvyšovanie pocitu osobnej bezpečnosti občanov.

Cieľ
Do roku 2015 podporovať subjekty k zriaďovaniu kamerových systémov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet podporených subjektov

MU: Výstupu
MJ: počet

Rok

Bázický

R-3
2009

R-2
2010

R-1
2011

R
2012

Plán

15

Skutočnosť

152

R+1
2013

R+2
2014
18

R+3
2015
21

R+4
2016

R+5
2017

25

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Cieľ podprogramu sa plnil. Merateľné ukazovatele boli stanovené
na 15 subjektov v roku 2012. Celkovo boli v rámci zriaďovania kamerových systémov
podporené projekty pre 152 subjektov, z toho 12 v Bratislavskom kraji, 25
v Banskobystrickom kraji, 34 v Nitrianskom kraji, 21 v Košickom kraji, 26 v Prešovskom
kraji, 4 v Trenčianskom kraji, 8 v Trnavskom a 22 v Ţilinskom kraji.
Projekty vybudovania resp. dobudovania kamerových monitorovacích systémov v mestách
a obciach výrazne prispievali k bezpečnosti občanov, k predchádzaniu trestnej činnosti na
verejných priestranstvách resp. k ochrane verejného i súkromného majetku občanov SR.
Situačná prevencia kriminality bola špecificky orientovaná na riešenie kriminality, ochranu
verejného poriadku, zdravia, ţivota a majetku objektov prevencie. Umiestňovanie
kamerových monitorovacích a bezpečnostných systémov vychádzalo z predpokladu, ţe určité
druhy kriminality sa objavujú v určitej dobe, na určitých miestach a za určitých okolností.
Prostredníctvom opatrení reţimovej, fyzickej a technickej ochrany sa tieto kriminogénne
podmienky minimalizovali. Najefektívnejšie pôsobili pri obmedzovaní majetkovej trestnej
činnosti.

Podprogram: 06V0P – Úrad splnomocnenca vlády SR
Prvok: 06V0P01 – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity
Cieľ
Efektívna koordinácia a implementácia horizontálnej priority Marginalizované
rómske komunity v programovom období 2007 – 2013 s vyuţitím finančných
prostriedkov operačného programu Technická pomoc.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet predložených projektov OK HP MRK na Riadiaci orgán pre OP TP

MU: Výstup
MJ: počet

Rok

Bázický

R-3

R-2

R-1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plán

4

5

Skutočnosť

Zdôvodnenie hodnotenia: Predloţenie projektov je plánované v roku 2013
K naplneniu cieľa v roku 2013 boli realizované nasledovné aktivity, ktoré koordinátor HP
MRK realizoval v priebehu roka 2012 v rámci 5 projektov financovaných z OP TP:
1. Projekt „Zabezpečenie činností súvisiacich s externým hodnotením HP MRK na
roky 2009 – 2014“. aktivita: dodanie Strategického hodnotenia HP MRK
k 31.12.2011, dodávateľ Consulting Associates, s.r.o., Bratislava
1. Projekt „Informovanie a publicita pri zabezpečovaní implementácie HP MRK“
aktivita: usporiadanie Výročnej konferencie HP MRK 10.12.2012 v Bratislave
2. Projekt „Refundácia miezd zamestnancov ÚV SR zapojených do koordinácie HP
MRK v rokoch 2011 – 2013“ aktivita: refundácia miezd koordinátora HP MRK za
obdobie december 2011 - október 2012
3. Projekt „Technická podpora plnenia úloh koordinátora HP MRK“
aktivita: refundácia nákladov na kancelárske potreby a tonery;
4. Projekt „Vzdelávanie a pracovné cesty koordinátora HP MRK“
aktivita: refundácia nákladov na tuzemské a zahraničné pracovné cesty
Prvok: 06V0P02 – Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
Cieľ
Zabezpečenie a koordinácia implementácie Akčného plánu Koncepcie rozvoja
občianskej spoločnosti na roky 2012 – 2013.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Splnenie úloh uložených vládou v rámci Koncepcie rozvoja občianskej spoločnosti

MU: Výstupu
MJ: úlohy

Rok

Bázický

R-3
2009

R-2
2010

Plán
Skutočnosť

Hodnotenie: cieľ nebol splnený

R–1
2011

R
2012

R+1
2013
6
4

R+2
2014
19

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Zdôvodnenie hodnotenia: uznesením vlády č. 68 zo dňa 22.02.2012 bola schválená
Koncepcia rozvoja občianskej spoločnosti na Slovensku a splnomocnenec vlády SR pre
rozvoj občianskej spoločnosti bol poverený koordinovať činnosť implementácie, z čoho
vyplynuli nasledovné úlohy :
- realizovať pravidelné ročné hodnotenie a kontrolu realizácie akčného plánu a vypracovať
správu; výsledky hodnotenia plnenia akčného plánu splnomocnenec vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti predloží, po prerokovaní v Rade vlády SR pre ľudské práva,
národnostné menšiny a rodovú rovnosť a vo Výbore pre mimovládne neziskové organizácie,
na rokovanie vlády
Plnenie úlohy: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti poţiadal
o podklady na ročné hodnotenie za rok 2012 všetky ministerstvá. Na základe týchto
podkladov a plnenia uznesení Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti bola vypracovaná správa o hodnotení a kontrole Akčného plánu rozvoja
občianskej spoločnosti. Táto správa bola predloţená na rokovanie Rady vlády SR pre
mimovládne neziskové organizácie, ktorá uvedený materiál prerokovala a zobrala na
vedomie.
- zmapovať možnosti a prijať legislatívne nástroje na podporu individuálneho darcovstva
Plnenie úlohy: Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti poţiadal predsedu vlády
SR o posunutie termínu plnenia tejto úlohy do 30. júna 2013 listom z 12.12.2012 č. ÚSVROS59/2012.

- v procese programovania, monitorovania a hodnotenia štrukturálnych fondov, Nórskeho
finančného mechanizmu, Finančného mechanizmu EHP a Švajčiarskeho finančného
mechanizmu zabezpečiť princíp partnerstva s mimovládnymi neziskovými organizáciami, t.j.
poskytovať všetky relevantné informácie o procese aj obsahu programovania, monitorovania
a hodnotenia verejnosti, poskytovať dostatočný časový rámec na pripomienkovanie
mimovládnymi neziskovými organizáciami a verejnosťou a v poradných radách, výboroch
a pracovných skupinách zabezpečiť vyvážené zastúpenie zástupcov jednotlivých sektorov,
dostatočné zastúpenie zástupcov občianskych organizácií, ktorí budú nominovaní
transparentným a jednoznačným mechanizmom
Plnenie úlohy: Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti predloţil na
rokovanie Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie návrh na zriadenie
pracovnej skupiny na programovanie štrukturálnych fondov a súčasne navrhol, aby sa táto
pracovná skupina stala odborným garantom pre programovanie ďalšieho obdobia
štrukturálnych fondov 2013-2020. Táto pracovná skupina bude zabezpečovať princíp
partnerstva s mimovládnymi neziskovými organizáciami z pohľadu splnomocnenca vlády SR
pre rozvoj občianskej spoločnosti. Pracovná skupina pre programovanie štrukturálnych
fondov bola zriadená na 1. Zasadnutí Rady vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie
dňa 06.11.2012.
- na základe súčasných analýz zmapovať uplatňovanie existujúcej legislatívy a mechanizmov
zabezpečujúcich slobodný prístup k informáciám (zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov), prístupnosť informácií pre
osoby so zdravotným postihnutím a seniorov (zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných
systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Výnos Ministerstva
financií SR č. 312/2010 Z. z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy, ako aj
pre deti a mladých ľudí a účasť verejnosti na rozhodovaní (napr. zákon č. 24/2006 Z. z. o
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
uplatňovanie Aarhuského dohovoru); vypracovať nové analýzy v prípade nedostatočného

zmapovania uvedených problematík a urobiť medzinárodné porovnanie; navrhnúť opatrenia,
ktoré zabezpečia uplatňovanie už platných legislatívnych úprav a navrhnúť ich prípadné
zmeny na základe požiadaviek EÚ; v prípade potreby navrhnúť legislatívne zmeny, ktoré
umožnia priame zapojenie občanov do rozhodovania verejnej správy a využitie moderných
technológií pri prístupe k informáciám
Plnenie úlohy: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti o zmapovaní
existujúcej platnej legislatívy a mechanizmov zabezpečujúcich slobodný prístup
k informáciám v súčasnosti nenavrhuje ţiadne legislatívne zmeny.
– navrhnúť program podpory partnerov štátu, t.j. platforiem a strešných organizácií
mimovládnych neziskových organizácií, a to na základe tematického zamerania alebo
geografického pôsobenia
Plnenie úlohy: Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti poţiadal predsedu
vlády SR o posunutie termínu tejto úlohy do 30. júna 2013 listom z 12.12.2012 č. ÚSVROS59/2012.
– vytvoriť spoluprácu medzi splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti
a Rozhlasom a televíziou Slovenska, ktorej cieľom bude dosiahnutie systematického
mapovania významných tém a iniciatív občianskej spoločnosti a zabezpečenie prítomnosti
širokého spektra mimovládnych neziskových organizácií pôsobiacich na Slovensku vo
verejnoprávnych médiách
Plnenie úlohy: Uskutočnené boli rokovania s generálnym riaditeľom Rozhlasu a televízie
Slovenska (RTVS), na ktorých boli prerokované moţnosti spolupráce medzi
splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a RTVS a dohodnuté konkrétne
moţnosti zapojenia prítomnosti širokého spektra mimovládnych organizácií pôsobiacich na
Slovensku vo verejno-právnych médiách. Tieto budú závislé na moţnostiach financovania
jednotlivých programov RTVS. Rokovania sa uskutočnili 11.12.2012 a 17.12.2012.
Cieľ
Zabezpečenie a koordinácia implementácie Akčného plánu iniciatívy pre
otvorené vládnutie na roky 2012 – 2013.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Splnenie úloh uložených vládou v rámci iniciatívy pre otvorené vládnutie

MU: Výstupu
MJ: úlohy

Rok
Plán
Skutočnosť

Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

10

3

7

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: uznesením vlády č. 50 zo dňa 22.02.2012 bol schválený Akčný
plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike a splnomocnenec vlády SR pre
rozvoj občianskej spoločnosti bol poverený koordinovať jeho implementáciu, z čoho
vyplynuli nasledovné úlohy :
– vypracovať návrh troch procesov Dialóg o stratégii s uplatnením participatívnych metód
a vzdelávania zúčastnených pracovníkov štátnej správy a zástupcov mimovládnych
organizácií

Plnenie úlohy: Uvedené procesy o jednotlivých stratégiách pre dané rezorty boli vypracované
a následne boli prerokované s danými rezortmi a zástupcami mimovládnych neziskových
organizácií.
- pripraviť návrh zákona o ochrane oznamovateľov korupčného správania a predložiť ho na
medzirezortné pripomienkové konanie
Plnenie úlohy: Podpredseda vlády a minister vnútra SR poţiadal predsedu vlády SR
o posunutie termínu plnenia tejto úlohy do 30. júna 2013 listom z 11.12.2012 č. KM-OPVA12012/002777-002.
- vypracovať technické a obsahové špecifikácie dát verejnej správy a ich metadát pre účely
portálu otvorených dát spolu s pravidlami ich zverejňovania a používania na základe verejnej
licencie
Plnenie úlohy: V spolupráci s pracovnou skupinou zriadenou splnomocnencom vlády SR pre
rozvoj občianskej spoločnosti boli vypracované štandardy týkajúce sa otvorených dát, vrátane
špecifikácie dát a ich metadát. Tieto štandardy boli zverejnené na webovom sídle
splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.
- pripraviť zadanie pre verejné obstarávanie na aplikáciu o využívaní štrukturálnych fondov,
Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného
mechanizmu a ďalších rezortných dotačných schém.
Plnenie úlohy: Bola vypracovaná analýza, ktorá bliţšie špecifikovala navrhovanú aplikáciu
o vyuţívaní štrukturálnych fondov, Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného
mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu a ďalších rezortných dotačných schém.
Na základe tejto analýzy bolo pripravené zadanie pre verejné obstarávanie. O vypísaní
verejného obstarávania rozhodne podpredseda vlády a minister vnútra SR. Úloha bola
splnená.
- pripraviť a spustiť systém elektronickej hromadnej žiadosti
Plnenie úlohy: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti poţiadal predsedu
vlády SR o posunutie termínu plnenia tejto úlohy do 30. júna 2013 listom z 12.12.2012 č.
ÚSVROS-58/2012.
- pripraviť návrh na úpravu a doplnenie Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na
rokovanie vlády SR
Plnenie úlohy: splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti poţiadal predsedu
vlády SR o posunutie termínu plnenia tejto úlohy do 30. júna 2013 listom z 12.12.2012
č. ÚSVROS-58/2012.
- pripraviť štatút a vymenovať pracovnú skupinu pre implementáciu Akčného plánu Iniciatívy
pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike
Plnenie úlohy: Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na návrhy
jednotlivých rezortov vymenoval medzirezortnú pracovnú skupinu pre implementáciu
Akčného plánu Iniciatívy pre otvorené vládnutie v SR. ÚSROS pripravil aj návrh štatútu.
- pripraviť štatút Rady vlády SR pre transparentnosť a otvorené vládnutie a predložiť na
rokovanie vlády
Plnenie úlohy: Štatút Rady vlády SR pre transparentnosť a otvorené vládnutie bol predloţený
na rokovanie vlády 22.02.2012 ako súčasť Iniciatívy pre otvorené vládnutie.

- pripraviť návrh kritérií a parametrov, ktoré budú hodnotené Radou vlády SR pre
transparentnosť a otvorené vládnutie
Plnenie úlohy: Rada vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie navrhla podpredsedovi
vlády SR a ministrovi vnútra poţiadať vládu SR o zmenu uznesenia, kde by kompetencie
Rady vlády SR pre transparentnosť a otvorené vládnutie prešli na Radu vlády SR pre
mimovládne neziskové organizácie.
- uskutočniť prvé hodnotenie barometra otvorenosti
Plnenie úlohy: Vláda SR nezriadila Radu vlády SR pre transparentnosť a otvorené vládnutie,
na základe čoho nie je moţné pripraviť návrh kritérií, parametrov a hodnotenie barometra
otvorenosti, ktoré budú hodnotiť Iniciatívu pre otvorené vládnutie. Rada vlády SR pre
mimovládne neziskové organizácie navrhla ministrovi vnútra poţiadať vládu SR o zmenu
uznesenia, kde by kompetencie Rady vlády SR pre transparentnosť a otvorené vládnutie prešli
na Radu vlády SR pre mimovládne neziskové organizácie.

Program 08C : VEREJNÁ SPRÁVA
Zámer:
Kvalitné, rýchle a dostupné sluţby občanom na jednotlivých úrovniach štátnej
správy a samosprávy.
V rámci programu 08C - Verejná správa sa v roku 2012 realizovali výdavky súvisiace
s plnením úloh obvodných úradov, archívnictva, aparátu sekcie verejnej správy.
Rozpočtovými prostriedkami sa zabezpečovalo plnenie úloh úradov miestnej štátnej správy
na úseku všeobecnej vnútornej správy, ţivnostenského podnikania, správy majetku štátu,
civilnej ochrany, ako aj vo vzťahu k obciam v rámci preneseného výkonu štátnej správy.
Prostredníctvom Slovenského národného archívu, Štátneho ústredného banského archívu, ako
aj ostatných štátnych archívov na Slovensku a ich pobočiek sa zabezpečoval chod uvedených
subjektov a starostlivosť o nimi spravované archívne fondy. Zámer programu hodnotíme
ako plnený.
Podprogram: 08C01 – Archívnictvo
Cieľ
Zdigitalizovať minimálne 5 000 archívnych dokumentov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet dokumentov

Rok

Bázický

Počet zdigitalizovaných archívnych dokumentov
R-3
2009

R-2
2010

R-1
2011

R
2012

Plán

5 000

Skutočnosť

47 916

Hodnotenie: cieľ bol splnený

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Zdôvodnenie hodnotenia: Štátne archívy a ich pobočky v rámci systematickej digitalizácie
v priebehu celého roka 2012 vyhotovili 47 916 digitalizátov archívnych dokumentov, čo
predstavuje plnenie cieľa na 958,32 %. K výraznému prekročeniu stanoveného cieľa pomohla
finančná podpora z mimorozpočtových prostriedkov konzorcia ICARUS.
Slovenský národný archív v rámci systematickej digitalizácie archívnych dokumentov
vyhotovil 24 478 kusov digitálnych kópií. Na základe iných objednávok bolo vyhotovených
spolu 9 480 digitálnych kópií archívnych dokumentov. Externe bolo v projekte ENArC
vyhotovených cca 12 000 kusov digitálnych kópií.
Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici pokračoval v systematickom
skenovaní máp a plánov Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici na
veľkoformátovom skeneri CRUSE. V procese sprístupňovania banských máp sa
optimalizovali mapy vo vysokom aj nízkom rozlíšení.
V Štátnom archíve v Levoči sa v roku 2012 pokračovalo v systematickom skenovaní
a digitálnom snímkovaní archívnych dokumentov. Ťaţisko práce však bolo v digitalizovaní
stredovekých mestských kníh z fondu Magistrát mesta Spišská Nová Ves (3 knihy, spolu
1000 strán). Zhotovilo sa z nich celkom 2 000 skenov. Okrem toho sa z rôznych fondov pre
archív a bádateľov vyhotovilo ešte 386 digitálnych kópií dokumentov. Spolu sa vyrobilo 2
389 kópií dokumentov. Na úseku sprístupňovania archívnych fondov sa
vyuţívala programová aplikácia ProArchiv Inventáre (Magistrát mesta Gelnica, Veľká obec
Smolník, Stolica X spišských kopijníkov) – spolu 409 záznamov. Pokračovalo sa aj v
digitálnom programe ProArchiv Kniţnica – pribudlo však len 87 katalogizačných záznamov
kníh pre pozastavenie nákupu kníh z finančných dôvodov.
V Štátnom archíve Banská Bystrica, pobočka Banská Bystrica sa v roku 2012 v rámci
programu digitalizácie archívnych dokumentov nepokračovalo v systematickom skenovaní z
dôvodu nedostatku úloţnej kapacity.

Podprogram: 08C02 – Riadiaca a kontrolná činnosť verejnej správy
Cieľ
Kaţdoročne na 100% zabezpečiť práce na údrţbe štátnych hraníc podľa záverov
a dohôd hraničných komisií.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Dosiahnuté percento zabezpečenia prác

MU: Výsledok
MJ: %

Rok

Bázický

R–3
2009

R-2
2010

R-1
2011

R
2012

Plán

100

Skutočnosť

100

R+1
2013
100

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

100

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Sekcia verejnej správy v rámci časovo neohraničeného
podprogramu zabezpečuje plnenie úloh Slovenskej republiky vyplývajúcich
z medzinárodných zmlúv.
Finančné prostriedky na údrţbu štátnych hraníc na rok 2012 boli rozpočtované v rámci
rozpočtu sekcie verejnej správy. Za hodnotené obdobie došlo k úprave schváleného rozpočtu
a k viazaniu finančných prostriedkov v prospech kapitoly Úradu geodézie, kartografie
a katastra SR, s ktorou má Ministerstvo vnútra SR uzatvorenú medzirezortnú zmluvu
o vzájomnej spolupráci, podľa ktorej práce na štátnej hranici budú naďalej zabezpečované

Ministerstvom vnútra SR, ale realizované Úradom geodézie, kartografie a katastra SR na
základe vykonávacích dohôd.
Špecifikáciu prác na jednotlivých úsekoch štátnej hranice určuje ministerstvo podľa
výsledkov rekognoskácií vykonávaných vo svojej pôsobnosti, hlásení policajných orgánov
o stave vyznačenia štátnej hranice, hlásení Geodetického a kartografického ústavu Bratislava
alebo oznámení zahraničných delegácií hraničných komisií.
Stanovený cieľ v roku 2012 sa splnil v súlade s plánom prác súvisiacich s údrţbou
štátnych hraníc.

Podprogram: 08C03 – Obvodné úrady
Cieľ
Do roku 2014 dosiahnuť, aby JKM vybudované v samostatných priestoroch
obvodných úradov ako klietske centrá predstavovali 30% všetkých JKM

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Dosiahnuté percento vybudovaných JKM v samostatných priestoroch obvodných úradov

MU: Výsledku
MJ: %

Rok

Bázický

R–3
2009

R-2
2010

R-1
2011

R
2012

Plán

18

Skutočnosť

14

R+1
2013

R+2
2014
22

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

30

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Za účelom modernizácie verejnej správy obvodné úrady podľa
§ 66b a § 66ba zákona č. 455/1991 Zb. o ţivnostenskom podnikaní v znení neskorších
predpisov plnia úlohy jednotného kontaktného miesta pre činnosti podľa uvedeného zákona.
JKM prijíma od fyzických osôb alebo právnických osôb uchádzajúcich sa o oprávnenie
prevádzkovať ţivnosť alebo o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako ţivnostenského
oprávnenia. JKM údaje preverí a zapíše do informačného systému. Správcom informačného
systému JKM je Ministerstvo vnútra SR. JKM prijaté údaje a doklady zasiela v elektronickej
podobe bezodkladne príslušnému orgánu. Plnením úloh JKM sa zlepšili sluţby občanom
v tom, ţe občan na jednom mieste vybaví povolenie na podnikanie, prvozápis do obchodného
registra, ako aj súvisiace prihlasovacie povinnosti (zdravotné poistenie a registrácia k dani
z príjmu).
JKM v samostatných priestoroch doposiaľ vybudovali: Obvodný úrad Banská Bystrica
vybudoval JKM – klientske centrum vo vestibule budovy obvodného úradu. Obvodný úrad
Bratislava, Dunajská Streda, Piešťany, Trenčín, Levice, Ţilina na plnenie úloh ustanovení
ţivnostenského zákona vybudovali samostatné priestory pre JKM, ktoré boli vyčlenené
v rámci odboru ţivnostenského podnikania.
Merateľný ukazovateľ napĺňania cieľa je na rok 2012 stanovený tak, aby JKM
vybudované v samostatných priestoroch obvodných úradov ako klientske centrá dosiahli 18%
všetkých JKM, čo predstavuje 9 klientskych centier z celkového počtu 50 JKM.

V sledovanom období je vybudovaných 7 JKM v samostatných priestoroch ako klientske
centrá, z čoho vyplýva, ţe stanovený cieľ sa nesplnil.

Podprogram: 08C05 – Voľby
Prvok: 08C0501 – Voľby do orgánov samosprávy obcí
Cieľ
V roku 2014 zabezpečiť konanie volieb do orgánov samosprávy obcí podľa
platných predpisov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Zabezpečenie volieb

MU: Výsledku
MJ: %

Rok

Bázický

R-3
2009

R–2
2010

R-1
2011

R
2012

R+1
2013

Plán

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

100

Skutočnosť

Zdôvodnenie: Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2012 neboli vyhlásené.
Prvok: 08C0502 - Nové voľby do orgánov samosprávy obcí
Cieľ
Kaţdoročne zabezpečiť konanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí
podľa platných predpisov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Zabezpečenie nových volieb

MU: Výsledku
MJ: %

Rok

Bázický

R-3
2009

R–2
2010

R-1
2011

R
2012

Plán

100

Skutočnosť

100

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Finančné prostriedky na zabezpečenie nových volieb do orgánov
samosprávy obcí sú rozpočtované v rámci rozpočtu sekcie verejnej správy ministerstva
vnútra. Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 401/2011 Z.
z. o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí sa v hodnotenom období nové
voľby konali 31. marca 2012 v 14 obciach v nasledujúcich okresoch: Senica, Bánovce nad
Bebravou, Liptovský Mikuláš, Lučenec, Poltár, Revúca, Bardejov, Medzilaborce, Levoča,
Stropkov, Svidník.
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/2012
Z. z. a rozhodnutia č. 211/2012 Z. z. o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
sa 27. októbra 2012 konali nové voľby do orgánov samosprávy v 33 obciach v nasledujúcich
okresoch: Malacky, Trnava, Dunajská Streda, Hlohovec, Povaţská Bystrica, Púchov, Levice,
Topoľčany, Bytča, Námestovo, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Svidník, Roţňava, Senica,
Prievidza, Komárno, Nové Zámky, Ţilina, Liptovský Mikuláš, Martin, Turčianske Teplice,
Prešov, Keţmarok, Stará Ľubovňa, Svidník, Košice – okolie. Cieľ hodnotíme ako splnený

Prvok: 08C0503 – Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Cieľ
V roku 2013 a 2014 zabezpečiť konanie volieb do orgánov samosprávnych
krajov podľa platných predpisov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Zabezpečenie volieb

MU: Výsledku
MJ: %

Rok

Bázický

R-3

R–2

R-1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plán

100

100

Skutočnosť

Zdôvodnenie: Voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2012 neboli vyhlásené.

Prvok: 08C0504 – Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Cieľ
V roku 2014 zabezpečiť konanie volieb prezidenta Slovenskej republiky podľa
platných predpisov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Zabezpečenie volieb

MU: Výsledku
MJ: %

Rok

Bázický

R–2
2010

R-3
2009

R–1
2011

R
2012

R+1
2013

R+2
2014

Plán

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

100

Skutočnosť

Zdôvodnenie: Voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2012 neboli vyhlásené.
Prvok: 08C0505 – Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Cieľ
V roku 2012 zabezpečiť konanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
podľa platných predpisov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Zabezpečenie volieb

MU: Výsledku
MJ: %

Rok
Plán

Bázický

R-3

R-2

R-1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

100

Skutočnosť

100

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Podľa § 52 ods. 1 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do
Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov sa výdavky spojené
s voľbami uhrádzajú z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Predseda
Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 347/2011 Z. z. o vyhlásení volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky z 19. októbra 2011 určil deň konania volieb na sobotu 10.
marca 2012. Na zabezpečenie úloh vyplývajúcich zo zákona č. 333/2004 Z. z. schválila vláda
Slovenskej republiky uznesením č. 675 z 19. októbra 2011 organizačno – technické
zabezpečenie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012, v rámci ktorého boli
stanovené úlohy pre Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, obvodné úrady a obce.
Na základe uznesenia č. 712 prijatého vládou Slovenskej republiky z 9. novembra
2011 boli v termíne do 20. januára 2012 uvoľnené pre kapitolu ministerstva vnútra finančné
prostriedky na krytie výdavkov spojených s prípravou, technickým zabezpečením
a vykonaním volieb do Národnej rady Slovenskej republiky. Finančné prostriedky boli
pouţité krytie výdavkov súvisiacich s materiálno – technickým a organizačným zabezpečením
volieb, na zabezpečenie činnosti Ústrednej volebnej komisie, obvodných volebných komisií
a okrskových volebných komisií. Na zabezpečenie jednotného postupu pri úhrade výdavkov
spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb uhrádzaných
Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky priamo, prostredníctvom obvodného úradu
a prostredníctvom obce, vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky metodický postup
financovania výdavkov spojených s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2012.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zabezpečilo pre voľby do Národnej rady
Slovenskej republiky tlač a distribúciu volebných tlačív, tlačovín, publikácií, obálok,
metodických, informačných materiálov a materiálov na vybavenie volebných miestností,
hlasovacích schránok a kartónových produktov, školenia určených zamestnancov obvodných
úradov a zapisovateľov obvodných volebných komisií, nákup kancelárskych potrieb,
občerstvenie, stravovanie a cestovné náhrady členov a zapisovateľov Ústrednej volebnej
komisie a členov odborno-administratívneho útvaru, náhrady mzdy a iné nevyhnutné
výdavky.
V roku 2012 kandidovalo do volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
26 politických strán. Táto skutočnosť sa prejavila predovšetkým nárastom výdavkov na tlač
hlasovacích lístkov a zoznamov zaregistrovaných kandidátov. Najväčší objem finančných
prostriedkov pre obce tvorili výdavky súvisiace s odmenami členov a zapisovateľov
okrskových volebných komisií.
Prvok: 08C0506 – Nové voľby do orgánov samosprávnych krajov
Cieľ
Kaţdoročne zabezpečiť konanie nových volieb do orgánov samosprávnych
krajov podľa platných predpisov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Zabezpečenie volieb

MU: Výsledok
MJ: %

Rok

Bázický

R-3
2009

R-2
2010

R-1
2011

R
2012

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Plán

100

100

100

Skutočnosť

Zdôvodnenie hodnotenia: Nové voľby do orgánov samosprávnych krajov v roku 2012
neboli vyhlásené.
Prvok: 08C0507 – Voľby do Európskeho parlamentu
Cieľ
V roku 2014 zabezpečiť konanie volieb do Európskeho parlamentu podľa
platných predpisov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Zabezpečenie volieb

MU: Výsledku
MJ: %

Bázický

Rok

R-3
2009

R-2
2010

R-1
2011

R
2012

R+1
2013

R+2
2014

Plán

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

100

Skutočnosť

Zdôvodnenie: Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2012 neboli vyhlásené.

Prvok: 08C0508 – Referendum
Cieľ
Kaţdoročne zabezpečiť konanie referenda podľa platných predpisov.
Zabezpečenie referenda

MU: Výsledku
MJ: %

Rok
Plán

Bázický

R–3
2009

R-2
2010

R–1
2011

R
2012
100

R+1
2013
100

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

100

Skutočnosť

Zdôvodnenie hodnotenia: Referendum v roku 2012 nebolo vyhlásené.
Program : 002 – CIVILNÉ NÚDZOVÉ PLÁNOVANIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Zámer:
Kvalitný plánovací proces zabezpečujúci efektívne pouţívanie zdrojov pri
kolektívnej podpore strategických objektov aliancie.
Skvalitnením plánovacieho procesu civilného núdzového plánovania sa zabezpečuje
efektívnejšie pouţívanie zdrojov pri kolektívnej podpore strategických zámerov aliancie.
Zámer hodnotíme ako plnený.

R+5
2017

Podprogram : 00201 – MV SR Civilné núdzové plánovanie v SR
Cieľ
Preškoliť vybraných odborníkov a expertov v plánovacích výboroch vyššieho
výboru pre civilné núdzové plánovanie NATO a v školiacich strediskách v SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet zaškolených odborníkov a expertov

MU: Výstupu
MJ: Počet

Rok

Bázický

R-3

R–2

R-1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plán

10

Skutočnosť

8

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V roku 2012 sa dvaja pracovníci sekcie zúčastnili seminára
k problematike zlepšenia civilnej ochrany prostredníctvom získaných skúseností v Dánsku.
Jeden pracovník sa zúčastnil konferencie z oblasti hydro-meteorológie a civilnej ochrany
v Poľsku a jeden pracovník sa zúčastnil cvičenia simulujúcom následky zemetrasení vo
Francúzsku a Španielsku, dvaja pracovníci zúčastnili na plenárnom rokovaní výboru pre
civilné núdzové plánovanie a taktieţ dvaja pracovníci sa zúčastnili workshopu
Euroatlantického centra pre koordináciu odozvy a katastrofy. V rámci tohto cieľa boli hradené
výdavky pre pracovníka sekcie IZS a CO Ministerstva vnútra SR na rokovaniach PROCIV.
Cieľ
Zabezpečiť priamu účasť odborníkov a expertov v činnosti plánovacích výborov
a komisií vyššieho výboru pre civilné núdzové plánovanie na vypracovávaní odborných
dokumentov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet odborníkov a expertov s priamou účasťou vo výboroch

MU: Výstupu
MJ: Počet

Rok

Bázický

R-3
2009

R–2
2010

R–1
2011

R
2012

R+1
2013

Plán

12

Skutočnosť

3

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V roku 2012 sa dvaja pracovníci zúčastňovali práce v pracovnej
skupine pre civilnú ochranu vyššieho výboru pre civilné núdzové plánovanie NATO a jeden
pracovník sa zúčastnil na rokovaniach Skupiny NATO pre civilnú ochranu.
Na činnosti plánovacích výborov a komisií sa podieľali aj pracovníci iných rezortov.
Pracovník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa zúčastňoval práce
v pracovnej skupine – Skupina pre priemyselné zdroje a komunikačné sluţby. Pracovník
Ministerstva zdravotníctva SR sa zúčastňoval práce v pracovnej skupine pre verejné zdravie,
potraviny a vodu. Pracovník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR sa
zúčastňoval práce v pracovnej skupine pre dopravu. Pracovníčka Ministerstva hospodárstva a
pracovník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sa zúčastnili rokovania
pracovnej skupiny NATO Priemyselné zdroje a komunikačné systémy.

Podprogram: 05T03 - Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia
Cieľ
Kaţdoročne operatívne poskytnúť humanitárnu pomoc do zahraničia.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Percento vyčlenených finančných prostriedkov na zabezpečenie humanitárnej pomoci do zahraničia

MU: Výstupu
MJ: %

Rok

Bázický

R-3
2009

R–2
2010

R-1
2011

R
2012

Plán

80

Skutočnosť

53

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Slovenská republika prostredníctvom sekcie integrovaného
záchranného systému a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
zrealizovala v roku 2012 poskytnutie materiálnej humanitárnej pomoci dvom krajinám a to:
1. Čierna Hora
Na základe ţiadosti, ktorá bola doručená na Ministerstvo vnútra prostredníctvom Ministerstva
zahraničných vecí Slovenskej republiky pripravila sekcia integrovaného záchranného systému
a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky humanitárny materiál
pozostávajúci z materiálu pre núdzové ubytovanie, núdzové stravovanie, zdroja elektrickej
energie a poľnej kuchyne.
2. Jordánsko
Na základe poţiadavky Jordánska, pripravila sekcia integrovaného záchranného systému
a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky humanitárny materiál, ktorý
pozostával z materiálu na núdzové stravovanie, prikrývok, poľných WC, malých kúpacích
súprav a poľného umývadla.
Podprogram: 06E0J - MV SR – Miesta riadenia pre obranu štátu
Cieľ
Do roku 2014 vybudovať dátové a telekomunikačné prepojenie objektu
s určenými telekomunikačnými a dátovými centrami.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Dosiahnuté % vybudovania dátového a telekomunikačného prepojenia objektu s tel. a dátovými centrami

MU: Výsledku
MJ: %

Rok

Bázický

R–3
2009

R-2
2010

R-1
2011

R
2012

Plán

50

Skutočnosť

0

Hodnotenie: cieľ nebol splnený

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Zdôvodnenie hodnotenia: Plánované budovanie dátového a telekomunikačného prepojenia
objektu s určenými telekomunikačnými a dátovými centrami sa z dôvodu nepridelenia
finančných prostriedkov v hodnotenom období nerealizoval.

Podprogram: 06G0V – Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti MV SR
Prvok: 06G0V01 – Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania
Cieľ
Realizovať vzdelávanie digitálnej gramotnosti štátnych zamestnancov rezortu
MV SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet zamestnancov, u ktorých sa realizuje vzdelávanie digitálnej gramotnosti

MU: Výstup
MJ: Osoby
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Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Vzdelávanie digitálnej gramotnosti štátnych zamestnancov rezortu
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v roku 2012 bolo realizované prostredníctvom
rezortnej príspevkovej organizácie IVeS – organizácia pre informatiku verejnej správy
v Košiciach organizovaním prezenčných kurzov SW produktov Microsoft v rámci zmluvy
o poskytovaní riešiteľských kapacít, uzatvorenej medzi MV SR a IVeS na rok 2012 (resp.
dodatku č. 1 k tejto zmluve). Organizácia IVeS Košice toto vzdelávanie zabezpečuje
prostredníctvom systému Európskeho vodičského preukazu na počítače (ECDL), ktorý zahŕňa
školenie 7 modulov ECDL s moţnosťou následného testovania účastníkov školení za účelom
získania medzinárodného certifikátu ECDL, resp. certifikátu ECDL Štart pri úspešnom
zvládnutí 4 modulov ECDL (školenie 4 vybraných modulov v rozsahu 5 dní).
V roku 2012 organizácia IVeS v súlade s poţiadavkou MV SR zabezpečovala iba
školenia jednotlivých modulov ECDL, pričom na školiacich pracoviskách v Košiciach,
Banskej Bystrici a v Bratislave bolo v mesiacoch január aţ apríl 2012 zrealizovaných celkom
35 školení s počtom 233 účastníkov. Jednodňového školenia operačného systému Microsoft
Windows XP, resp. 7 sa zúčastnilo 50 zamestnancov MV SR. Kancelárskeho balíka Microsoft
Office 2007, resp. 2010 sa zúčastnilo celkom 183 zamestnancov (v tom: 1,5 dňové školenia
Word – 55 účastníkov, 1,5 dňové školenia Excel – 59 účastníkov, školenie Powerpoint – 23
účastníkov, školenie Outlook – 46 účastníkov.
Školenia boli uhradené z finančných prostriedkov SITB v rámci zmluvy o poskytovaní
riešiteľských kapacít, uzatvorenej medzi Ministerstvom vnútra SR a IVeS Košice na rok
2012.

Podprogram: 06H03 – Hospodárska mobilizácia MV SR

Cieľ
Zabezpečiť a nepretrţite vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie v 75
subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MV SR podľa § 7, § 11a, § 14 a § 18
zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii v znení neskorších predpisov
a uznesenia vlády č. 297/2010.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Percento plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie
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MJ: %
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Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Cieľ je dlhodobý bez časového obmedzenia, podmienky
a predpoklady na realizáciu opatrení hospodárskej mobilizácie útvarmi a zariadeniami
ministerstva v krízových situáciách vymedzených v ústavnom zákone č. 227/2002 Z. z.
o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu alebo núdzového stavu
v znení neskorších predpisov sú vytvárané a opatrenia sú vykonávané priebeţne na úseku
krízového plánovania v systéme hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a) zákona
o hospodárskej mobilizácii a prípravy zamestnancov subjektov hospodárskej mobilizácie
v pôsobnosti MV SR na úseku vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie a na
zabezpečovanie údrţby majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie.
Finančné prostriedky boli čerpané na výpočtovú techniku - zakúpenie troch notebookov na
obvodných úradoch a na spotrebný materiál. Príprava a školenia zamestnancov obvodných
úradoch a subjektoch na úseku hospodárskej mobilizácie sa v roku 2012 realizovali
v obmedzenom rozsahu. Príprava a školenia zamestnancov obvodných úradov a subjektov
HM na úseku hospodárskej mobilizácie sa realizovali v obmedzenom rozsahu.
08B – ĎALŠÍ ROZVOJ OCHRANY OBYVATEĽOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PROTI CHEMICKÝM ZBRANIAM
Zámer:
Zvýšenie ochrany ţivota a zdravia obyvateľov Slovenskej republiky pri ich
ohrození následkami napadnutia chemickými zbraňami v čase vojny a vojnového stavu
a ich teroristického pouţitia v čase krízových situácií mimo času vojny a vojnového
stavu.
Zaradením programu 08B – Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti
chemickým zbraniam sa vytvára predpoklad na zabezpečenie zvýšenia ochrany zdravia
obyvateľov Slovenskej republiky pri ich ohrození následkami napadnutia chemickými
zbraňami v čase vojny a vojnového stavu a ich teroristického pouţitia v čase krízových
situácií mimo času vojny a vojnového stavu. Zámer hodnotíme ako neplnený.
08B01 – MV SR – Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti
chemickým zbraniam

Cieľ
Kaţdoročne realizovať prípravu špecialistov prvého zásahu Hasičského
a záchranného zboru, Policajného zboru a kontrolných chemických laboratórií civilnej
ochrany v oblasti zameranej na protichemickú ochranu.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet vyškolených špecialistov
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Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V roku 2012 sa úloha neplnila z dôvodu nepridelenia finančných
prostriedkov na tento účel.
Cieľ
Do roku 2014 vybaviť kaţdé kontrolné chemické laboratórium civilnej ochrany
špeciálnym prieskumným monitorovacím vozidlom.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet obstaraných monitorovacích vozidiel

MU: Výstupu
MJ: Osoby

Rok

Bázický

R–3
2009

R-2
2010

R–1
2011

R
2012

R+1
2013

R+2
2014

Plán

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

3

Skutočnosť

Zdôvodnenie: Vybaviť kontrolné chemické laboratória civilnej ochrany je plánované
v roku 2014.
Cieľ
Do roku 2015 dosiahnuť 100% vybavenie kontrolných chemických laboratórií
civilnej ochrany vyhodnocovacím programom a monitorovacou technikou určenou na
detekciu chemických nebezpečných látok.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Dosiahnuté percento vybavenia chemických laboratórií civilnej ochrany
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Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Finančné prostriedky boli plánované na modernizáciu vybavenia
kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany. Pridelené finančné prostriedky
nepostačovali na obstaranie novej techniky. Z tohto dôvodu bol finančné prostriedky pouţité
na obstaranie detekčných trubičiek k AUER Tox pumpe na zisťovanie nebezpečných
chemických látok a obstaranie demineralizátorov vody a ostatné finančné prostriedky boli
pouţité na servis, údrţbu a opravy pouţívaných, značne zastaraných prístrojov a techniky
kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany. Týmto sa však nezvýšila ich kvalita, ani
sa nedosiahlo lepšie vybavenie kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany. Cieľ
nebol plnený.

Cieľ
Do roku 2015 dosiahnuť 100% zabezpečenie špecialistov prvého zásahu
Hasičského a záchranného zboru, Policajného zboru a kontrolných chemických
laboratórií civilnej ochrany individuálnymi, dekontaminačnými a profylaktickými
prostriedkami na ochranu pred účinkami chemických zbraní.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Dosiahnuté percento vybavenia prostriedkami na ochranu pred účinkami chemických zbraní
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Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V roku 2012 sa úloha neplnila z dôvodu nepridelenia finančných
prostriedkov na tento účel.
Podprogram: 09702 – MV SR – Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných
organizácií
Cieľ
V roku 2012 zabezpečiť včasnú úhradu dvoch členských príspevkov do
medzinárodných organizácií.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet uhradených členských príspevkov

MU: Výstupu
MJ: Počet

Rok

Bázický

R–3
2009

R-2
2010

R–1
2011

R
2012

R+1
2013

Plán

2

Skutočnosť

2

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V roku 2012 boli v rámci uvedeného podprogramu uhradené
členské príspevky dvom medzinárodným organizáciám v celkovej sume 219 271,6 Eur.
Medzinárodnej organizácii INTERPOL bol príspevok uhradený v mesiaci február 2012 vo
výške 168 251,0 Eur a Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM) bol uhradený v mesiaci
máj 2012 vo výške 51 020,96 Eur.
Interpol je primárne financovaný príspevkami členských krajín. Výšku príspevku
určuje Generálny sekretariát Interpolu, schvaľuje ju Valné zhromaţdenie Interpolu a je závislá
od HDP krajiny. Členom Medzinárodnej organizácie pre migráciu (IOM) je Slovenská
republika od 28.11.1995.

Podprogram 0A908 : Elektronizácia VS a rozvoj elektronických sluţieb na centrálnej
úrovni MF SR-MV SR

Prvok: 0A90801 – Elektronizácia sluţieb matriky
Cieľ
Do roku 2013 zaviesť 6 elektronických sluţieb matriky dostupných on-line.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet zavedených elektronických služieb matriky dostupných on-line
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Zdôvodnenie: Úloha pokračuje. Dňa 19.10.2012 bol podpísaný Dodatok k zmluve o dielo č.
1, ktorý posunul začiatok realizácie na 09.07.2012 a ukončenie na 20.06.2014, tento termín
bol potvrdený aj v Dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku prijatý
12.11.2012. Podľa Dodatkov počet elektronických sluţieb matriky dostupných on-line má byť
6 a ich zavedenie je plánované na 1. polrok 2014. Podľa čerpania finančných prostriedkov je
stav plnenia projektu 10,5%. Bola odovzdaná 1. časť diela podľa Zmluvy o dielo.
Prvok: 0A90802 – IS Identifikátor fyzických osôb
Cieľ
Do roku 2013 vytvoriť 7 elektronických sluţieb informačného systému
identifikátor fyzických osôb a zaviesť systém do prevádzky.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet vytvorených elektronických služieb informačného systému identifikátor fyzických osôb

MU: Výstupu
MJ: Počet

Rok

Bázický

R–3
2009

R-2
2010

R-1
2011

R
2012

Plán

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

7

Skutočnosť

Zdôvodnenie: Úloha pokračuje. Verejné obstarávanie bolo vyhlásené aţ 11.01.2013.
Predpokladaná dĺţka realizácie 24 mesiacov od zadania zákazky a podpisu zmluvy.

Prvok: 0A90803 – IS Register fyzických osôb
Cieľ
Do roku 2012 vybudovať a zelektronizovať jednotný a dátovo konzistentný zdroj
údajov o fyzických osobách, ktoré prichádzajú do styku s verejnou správou.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstupu
MJ: Počet

Počet zavedených a zelektronizovaných jednotných zdrojov o fyzických osobách
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Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Úloha pokračuje. Na základe Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo
a zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku je termín zavedenia sluţieb
k 01.03.2013.
1. Aktivita „Analýza a návrh riešenia“ – dokončená v marci 2012,
2. Aktivita „Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien“ bola ukončená v máji
2011 v súlade s harmonogramom realizácie projektu,
3. Aktivita „Implementácia a testovanie prototypu“ dokončená v marci 2012,
4. Aktivita „Implementácia a testovanie“ v súlade s Dodatkom č. 3 Zmluvy o dielo
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Aktuálny stav plnenia aktivity je
98%,
5. Aktivita „Rollout, Migrácia a Stabilizácia“ sa začala plniť v súlade s projektovým
harmonogramom. Aktuálny stav plnenia aktivity je 48%.
6. Aktivity „Riadenie projektu“ a „Publicita a informovanosť“ prebiehajú v zmysle
platného harmonogramu, t.j. od 03/2010.

Prvok: 0A90804 – IS Register adries
Cieľ
Do roku 2013 vytvoriť 15 centrálneho registra adries a ich sprístupnenie pre
potreby verejnej správy, fyzických a právnických osôb spolu s integráciou IS RA do
architektúry eGovemmentu na úrovni EÚ.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet elektronických služieb vytvorených centrálnym registrom adries
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Zdôvodnenie: Úloha pokračuje. Dňa 14.03.2012 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve
o dielo, ktorý nadobudol účinnosť 17.03.2012. V danom dodatku sa riešili úprava DPH z 19%
na 20%, zrušenie čiastočného plnenia zmluvy – poloţka „Nákup komunikačnej infraštruktúry
a príslušenstva“, detailnejšie upravené poloţky v rámci Publicity a informovanosti o projekte,
zmeny HW, SW, licencií, úprava harmonogramu realizácie projektu a ďalšie formálne úpravy
podľa poţiadaviek RO a SORO. Na zosúladenie Dodatku č. 1 k Zmluve o dielo a zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bol podpísaný dňa 31.05.2012 Dodatok č. 2
k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s účinnosťou 01.06.2012.

Termín začiatku realizácie aktivít projektu sa zmenil na 12/2011 a termín ukončenia
realizácie aktivít projektu sa zmenil na 12/2013. Momentálne prebieha realizácia aktivít
v súlade s projektom harmonogramu
1. Aktivita „Analýza a návrh riešenia - ukončená 08/2012,
2. Aktivita „Implementácia a testovanie prototypov: Aktivita prebieha podľa
schváleného harmonogramu. Aktuálny stav plnenia: 35%,
3. Aktivita legislatívna analýza a implementácia zmien – ukončená 09/2012,
4. Aktivita „Implementácia a testovanie: Aktivita prebieha podľa schváleného
harmonogramu – stav plnenia 35%,
5. Aktivita Roll-out, migrácia a stabilizácia nebola v zmysle harmonogramu začatá.
6. Riadenie projektu prebieha v zmysle schváleného harmonogramu.
Prvok: 0A90805 – Elektronická identifikačná karta
Cieľ
Do roku 2012 zaviesť 8 elektronických sluţieb riešenia elektronickej
identifikačnej karty ako jednotného prostriedku pre identifikáciu a autentifikáciu
pouţívateľov v rámci sluţieb prostredia eGovemmentu.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet vytvorených elektronických služieb riešenia elektronickej identifikačnej karty
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Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Úloha pokračuje. Aktuálny stav plnenia projektu je 71%. Na
základe Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo sa vydávanie eID kariet posunulo na rok 2013. Časť
aktivít súvisiacich s ACA je v štádiu verejného obstarávania. Predpokladané ukončenie
projektu a splnenie úlohy je v roku 2013.
Stav jednotlivých aktivít:
1. Analýza a návrh riešenia: Aktivita neskončila, stav plnenia 93%.
2. Implementácia a testovanie – Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záločné NPC:
Aktivita bola splnená a skončila.
3. Implementácia a testovanie – Vytvorenie a nasadenie akreditovaných sluţieb CA:
Aktivita nezačala, je vo fáze VO,
4. Implementácia a testovanie – Úprava APV IS SA a IS REGOB/ECU: Aktivita bola
splnená a skončila,
5. Implementácia a testovanie – Webové sluţby IS SA Agenda OP pre eGovemment:
Aktivita nezačala, čaká sa na ukončenie predchádzajúcej aktivity na ktorú nadväzuje.
6. Implementácia a testovanie mobilných pracovísk: Aktivita bola splnená a skončila.
7. Implementácia a testovanie upgrade JP: Aktivita bola splnená a skončila.
8. Implementácia a testovanie IAM: Aktivita neskončila, stav plnenia 94%.
9. Rollout, migrácia a stabilizácia – Upgrade APV NPC pre eID a EPP a záločné NPC:
Aktivita neskončila, stav plnenia 78%.
10. Rollout, migrácia a stabilizácia – Vytvorenie a nasadenie akreditovaných sluţieb CA:
Aktivita nezačala, je vo fáze VO.

11. Rollout, migrácia a stabilizácia – Úprava APV IS SA a IS REGIB/ECU: Aktivita
neskončila, stav plnenia 18%.
12. Rollout, migrácia a stabilizácia – Webové sluţby IS SA Agenda OP pre
eGovemmentz: Aktivita nezačala, čaká sa na ukončenie predchádzajúcej aktivity, na
ktorú nadväzuje.
13. Rollout, migrácia a stabilizácia mobilných pracovísk: Aktivita neskončila, stav plnenia
79%.
14. Rollout, migrácia a stabilizácia upgrade JP: Aktivita neskončila, stav plnenia 5%.
15. Rollout, migrácia a stabilizácia IAM: Aktivita nezačala, čaká sa na ukončenie
predchádzajúcej aktivity, na ktorú nadväzuje.

Prvok: 0A90806 – Elektronické sluţby pre osvedčenie o evidencii vozidla
Cieľ
Do roku 2012 vytvoriť 21 elektronických sluţieb pre osvedčenie o evidencii
vozidla a zaviesť systém do prevádzky.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet vytvorených elektronických služieb pre osvedčenie o evidencii vozidla
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Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Úloha pokračuje. Projekt je v realizácii od 01.01.2010
a ukončenie realizácie aktivít projektu je podľa platného harmonogramu – Dodatok č.5
k Zmluve o dielo – naplánované na 31.12.2013. Dňa 27.01.2012 bol podpísaný Dodatok č. 4
k zmluve o NFP, dňa 03.12.2012 bol podpísaný Dodatok č. 5 k zmluve o dielo a dňa
19.12.2012 bol podpísaný Dodatok č. 5 k zmluve o NFP. Hlavné aktivity projektu boli
ukončené a prebiehajú posledné čiastkové plnenia: „Sprístupnenie eGovemment sluţieb
online, Optimalizácia eGovemment sluţieb v riadnej rutinnej prevádzke a implementácia
optimalizovaných sluţieb do rutinnej prevádzky“ v súlade s Dodatkom č. 5 k zmluve o dielo
podpísaným 03.12.2012. Celkové ukončenie realizácie aktivít a splnenie hlavného cieľa
projektu (Sprístupnenie elektronických sluţieb pre osvedčenie o evidencii vozidla
a zabezpečenie ich všeobecnej pouţiteľnosti) bude moţné, keď budú dostupné a funkčné
potrebné moduly Ústredného portálu verejnej správy (ÚPVS). Podporné aktivity „Riadenie
projektu“ a „Publicita a informovanosť“ MV SR realizuje z vlastných zdrojov kapitoly, ktoré
bude poţadovať od Ministerstva financií SR formou refundácie.

Prvok: 0A90807 – Elektronické sluţby centrálnej ohlasovne
Cieľ
Do roku 2013 zaviesť 22 elektronických sluţieb centrálnej ohlasovne a zaviesť
systém do prevádzky.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstupu
MJ: Počet

Počet vytvorených elektronických služieb centrálnej ohlasovne

Rok

Bázický

R–3

R-2

R-1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plán

22

Skutočnosť

Zdôvodnenie: Úloha pokračuje. Projekt je v realizácii od 13.04.2011 a ukončenie realizácie
aktivít projektu je podľa harmonogramu naplánované na 13.4.2013. Hlavné aktivity projektu
prebiehajú v súlade s Dodatkom č. 2 k zmluve o dielo podpísaným 29.12.2011.
- Podprojekt elektronické sluţby ohlasovne sa plní v zmysle platného harmonogramu.
Aktuálny stav je 80%.
- Podprojekt spoločnej infraštruktúry sa plní v zmysle platného harmonogramu. Aktuálny stav
je 99%.
- Podprojekt poskytovanie sluţieb servicedeskom sa plní v zmysle platného harmonogramu.
Aktuálny stav je 70%.
- Podprojekt garancia bezpečnosti zodpovedajúcej infraštruktúry sa plní v zmysle platného
harmonogramu. Aktuálny stav je 65%.
- Podprojekt: Systém pre manaţment dokumentov elektronická podateľňa sa plní v zmysle
platného harmonogramu. Aktuálny stav je 89%.
Riadenie projektu pokračuje v zmysle harmonogramu. Prebehla legislatívna analýza a návrh
zákona je vo mimorezortnom pripomienkovom konaní. Aktuálny stav plnenia je 73%.

Prvok: 0A90808 – Elektronické sluţby mobilných jednotiek MV SR
Cieľ
Do roku 2013 sprístupniť 35 elektronických sluţieb mobilných jednotiek MV SR
a zabezpečiť ich všeobecnú pouţiteľnosť.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet vytvorených elektronických služieb mobilných jednotiek MV SR

MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Bázický

R–3
2009

R-2
2010

R-1
2011

R
2012

R+1
2013

Plán

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

35

Skutočnosť

Hodnotenie: Úloha bola zrušená. Projekt bude nahradený iným projektom – Elektronizácia
sluţieb informačných systémov MV SR na úseku Policajného zboru.
Prvok: 0A90809 – Elektronické sluţby národnej evidencie vozidiel
Cieľ
Do roku 2012 sprístupniť 45 elektronických sluţieb evidencie vozidla
a zabezpečiť ich všeobecnú pouţiteľnosť.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet sprístupnených elektronických služieb evidencie vozidla

MU: Výstup
MJ: Počet

Rok
Plán

Bázický

R–3
2009

R-2
2010

R-1
2011

R
2012
45

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Skutočnosť

0

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Úloha pokračuje. Zmluva o dielo bola podpísaná 25.10.2011 a
zverejnená 03.11.2011. Zmluva o dielo č. SE-OVO1-2011/000051-002 so zmluvou
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nie je v súlade so zmluvou o NFP.
Podpísaný dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa
28.12.2012, v ktorom sa posúva ukončenie realizácie projektu na 12/2013.
Podpísaný dodatok č. 2 k zmluve o dielo zo dňa 10.09.2012, v ktorom sa upravuje DPH
z 19% na 20%. Podpísaný dodatok č. 1 k zmluve o dielo zo dňa 10.12.2012, v ktorom sa
upravuje ukončenie aktivít a nahrádzajú sa 4 elektronické sluţby. Pripravuje sa dodatok
k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý zosúladí termíny podľa
dodatku č. 1 k zmluve o dielo.
1. Aktivita Analýza a návrh riešenia prebieha v súlade so schváleným harmonogramom
podľa dodatku č. 1 k zmluve o dielo. Aktuálny stav je 100%.
2. Aktivita Príprava technologického prostredia (NEV) prebieha v súlade so schváleným
harmonogramom. Aktuálny stav 81%.
3. Aktivita Príprava technologického prostredia (Mobilné zariadenia) prebieha v súlade
so schváleným harmonogramom. Aktuálny stav je 85%.
4. Aktivita Príprava prototypu prebieha v súlade so schváleným harmonogramom.
Aktuálny stav je 80%.
5. Aktivita Implementácia (NEV) prebieha v súlade so schváleným harmonogramom.
Aktuálny stav je 32%.
6. Aktivita implementácia (Mobilné zariadenia) prebieha v súlade so schváleným
harmonogramom. Aktuálny stav je 38%.

Podprogram: 0AR06 – MV SR - Protidrogová politika
Cieľ
Zabezpečením preventívnych aktivít na úrovni regiónov predchádzať uţívaniu
omamných a psychotropných látok a rizikám s tým spojeným.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet uskutočnených aktivít zameraných na predchádzanie užívaniu drog

MU: Výsledku
MJ: Počet

Rok

Bázický

R–3
2009

R–2
2010

R–1
2011

R
2012

R+1
2013

Plán

3

Skutočnosť

1

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: V roku 2012 bola zrealizovaná jedna z plánovaného počtu troch
preventívnych aktivít zameraných na predchádzanie uţívaniu drog. Dňa 21.06.2012 bolo
uskutočnené prvé stretnutie s pracovníkmi obvodných úradov v sídle krajov, ktorí plnia úlohy
týkajúce sa protidrogových aktivít súvisiacich s prevenciou kriminality. Účelom stretnutia,
bolo okrem iného aj dohodnutie vzájomných postupov a vzájomnej súčinnosti. Ďalšie
stretnutie s prezentáciou zameranou na trestnoprávne aspekty drogovej kriminality
a problematiku zameranú na páchanie tohto druhu trestnej činnosti v prípade detí

a mladistvých sa mala uskutočniť dňa 27.11.2012. Plánovaná aktivita sa v hodnotenom
období neuskutočnila.
V štádiu prípravy je Príručka o omamných a psychotropných látkach a prekurzoch,
ktorú plánuje protidrogový útvar agentúry vydať v roku 2013.
OAS – OCHRANA KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Zámer:
Efektívna ochrana kritickej infraštruktúry.
Plnením jednotlivých cieľov programu je zabezpečované efektívne plnenie ochrany kritickej
infraštruktúry a tým aj plnenie úloh v oblasti kritickej infraštruktúry v súlade so zákonom
č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre. Ide hlavne o prípravu odborníkov v oblasti ochrany
kritickej infraštruktúry, ako aj o vytvorenie potrebných podmienok pre ich prácu.
Podprogram: 0AS01 - MV SR – Ochrana kritickej infraštruktúry
v Slovenskej republike
Cieľ
Realizovať pravidelné školenia a preškolenia odborníkov v oblasti ochrany
kritickej infraštruktúry na národnej a medzinárodnej úrovni.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet vyškolených odborníkov

MU: Výsledku
MJ: Počet

Rok
Plán
Skutočnosť

Bázický

R–3
2009

R–2
2010

R–1
2011

R
2012

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

5
5

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Pracovník odboru civilnej ochrany a krízového riadenia sa
zúčastňoval pravidelných stretnutí národných kontaktných bodov pre ochranu kritickej
infraštruktúry. V prvom polroku 2012 sa konali dve takéto stretnutia. Rovnaký pracovník sa
zúčastnil seminára k problematike kritickej infraštruktúry a tieţ konferencie na úrovni USA –
EÚ o ochrane kritickej infraštruktúry. V druhom polroku sa pracovník odboru civilnej
ochrany a krízového riadenia zúčastnil workshopu k problematike regionálnej kritickej
infraštruktúry ako aj workshopu k projektom o ochrane kritickej infraštruktúry financovaných
z programu „Predchádzanie, pripravenosť a riadenie následkov terorizmu a iných
bezpečnostných rizík “.
V hodnotenom období sa tieţ uskutočnilo preškolenie v oblasti varovnej a informačnej siete
pre ochranu kritickej infraštruktúry „CIWIN“ a to v rámci medzinárodného workshopu za
účasti zahraničnej delegácie zloţenej zo zástupcov Európskej komisie, Rakúska, Rumunska a
belgickej spoločnosť UNISYS. Preškolených bolo celkove 19 odborníkov zo Slovenska
(Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR;
Ministerstvo ţivotného prostredia SR, Úrad jadrového dozoru, Západoslovenská energetika
a.s., Stredoslovenská energetika a.s., Slovak Telekom a.s., Slovalco a.s., Ţilinská univerzita,
Akadémia ozbrojených síl). Pracovník organizačného odboru sa v priebehu celého roka
zúčastňoval pravidelných rokovaní komisie pre civilnú ochranu v rámci Európskej komisie.

Celkom sa v roku 2012 zúčastnilo na školeniach 5 pracovníkov sekcie krízového manaţmentu
a civilnej ochrany Ministerstva vnútra SR.
Cieľ
Do roku 2013 zabezpečiť vybudovanie a prevádzku kontaktného miesta v SR na
ochranu prvkov európskej kritickej infraštruktúry na národnej a medzinárodnej
úrovni.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Dosiahnuté percento vybudovania a prevádzky kontaktného miesta

MU: Výsledku
MJ: %

Rok

Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Plán

50

Skutočnosť

50

100

Hodnotenie: cieľ bol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: Kontaktné miesto pre styk s EÚ, ako aj s NATO bolo vybudované
v Bruseli v roku 2012 a v ďalších rokoch bude zabezpečovaná jeho prevádzka.
Podprogram 0AU02 – MV SR – Medzinárodné misie a operácie CKM
Zámer:
Výber, príprava a vysielanie príslušníkov PZ, HaZZ, HZS a zamestnancov
MV SR do medzinárodných misií a operácií CKM.
Výber, príprava a vysielanie nominovaných príslušníkov PZ, HaZZ, HZS a zamestnancov
MV SR do medzinárodných misií a operácií CKM boli v roku 2012 realizované.

Cieľ
Zabezpečiť prípravu, vysielanie a priamu účasť príslušníkov PZ, HaZZ, HZS
a zamestnancov MV SR do medzinárodných misií a operácií CKM.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:

Počet účastníkov PZ, HaZZ, HZS a zamestnancov MV SR v aktivitách CKM

MU: Výsledku
MJ: Počet

Rok
Plán
Skutočnosť

Bázický

R–3
2009

R–2
2010

R–1
2011

R
2012

R+1
2013

R+2
2014

R+3
2015

R+4
2016

R+5
2017

25
16

Hodnotenie: cieľ nebol splnený
Zdôvodnenie hodnotenia: K 31.12.2012 bolo v medzinárodných misiách za rezort vnútra
prostredníctvom ÚMPS PPZ, ktoré vysiela na jednotlivé pozície do konkrétnych misií
nominantov, ktorých nominácie pred vyslaním sú schvaľované v Bruseli, celkovo vyslaných
16 príslušníkov PZ, HaZZ a HZS. Finančné prostriedky vynaloţené na plnenie cieľa nie sú
vedené v podprograme 0AU02 – MV SR – Medzinárodné misie a operácie CKM, nakoľko sa
jedná o mzdové výdavky tieto sú hradené z podprogramu 06V01 - Riadiaca, metodická
a kontrolná činnosť Prezídia Policajného zboru.

Po schválení nominanta, po vyhodnotení jeho kvalifikácie a spôsobilosti vykonávať
danú pozíciu je zaslaný z Bruselu „agreement“ tzv. schvaľovací protokol, ktorým sa udeľuje
súhlas pre danú osobu a danú pozíciu. Z tohto dôvodu je skutočný počet vyslaných osôb
zväčša niţší oproti plánovanému počtu. Celkovú údaj 16 príslušníkov bol verifikovaný
Úradom pre medzinárodnú policajnú spoluprácu PPZ.

