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MŠ pri ZZ Bratislava
SŠ Bratislava
DC Bratislava
DC pre mládeţ Bratislava
LVS Bratislava
SŠ Bratislava
SŠ Bratislava
ŠZŠ Bratislava
ŠZŠ s MŠ Bratislava
SŠ Malacky
ŠZŠ Bratislava
SŠ Pezinok
SŠ Senec
ŠZŠ Bratislava
ZŠ pri ZZ Bratislava
ZŠ s MŠ pre ţiakov so SP BA
SŠI Bratislava
ZŠI Bratislava
SŠI Bratislava
Gymnázium Bratislava
Gymnázium F. G. Lorcu
Bratislava
Gymnázium Bratislava
Gymnázium Bratislava
SŠ Bratislava
OA Bratislava
SOŠ pre ţiakov so SP BA
OU Bratislava
SŠ Bratislava
RC Sološnica
RC Veľké Leváre
CPPPaP Bratislava
CPPPaP Bratislava
CPPPaP Bratislava
CPPPaP Bratislava
CPPPaP Bratislava
CPPPaP Senec
CPPPaP Pezinok
CPPPaP Malacky






































SŠ Trnava
SŠ Trnava
ŠZŠI Trnava
RC Trstín
OUI Trnava
SŠ Piešťany
SŠ Vrbové
ŠZŠ s MŠ Hlohovec
RC Hlohovec
SŠ Hlohovec
ŠZŠ Galanta
ŠZŠ - Speciális Alapiskola Jelka
SŠ Sládkovičovo
ŠZŠ Sereď
ŠZŠ s VJM – Speciális
Alapiskola Tomášikovo
ŠZŠ Šaštín - Stráţe
SŠ Senica
ZŠ pri ZZ Smrdáky
SŠ Skalica
ŠZŠ Holíč
ŠZŠ Gbely
ŠZŠ Dunajská Streda
ŠZŠ s VJM – Speciális
Alapiskola Dunajská
Streda - Dunaszerdahely
ŠZŠ Zlaté Klasy
ŠZŠ – Speciális Alapiskola
Šamorín
SŠ Dunajská Streda
SŠ Okoč
LVS Čakany
CŠPP Trnava
CPPPaP Trnava
CPPPaP Dunajská Streda
CPPPaP Galanta
CPPPaP Hlohovec
CPPPaP Piešťany
CPPPaP Senica
CPPPaP Holíč
































OUI Ladce
SŠ Prievidza
RC Bystričany
ZŠI pre ţiakov s narušenou
komunikačnou schopnosťou
Brezolupy
SŠI Trenčín
SŠI Trenčianska Teplá
SŠI Povaţská Bystrica
SZŠI Prievidza
SŠ Púchov
ŠZŠ Bánovce n./Bebravou
ŠZŠ Partizánske
ŠZŠ Myjava
ŠZŠ Nové Mesto n./Váhom
ŠZŠ Handlová
ŠZŠ Nováky
ŠZŠ Ilava
ŠZŠ Dubnica n./Váhom
Bilingválne slovensko-španielske
gymnázium Nové Mesto n./Váhom
CPPPaP Myjava
CPPPaP Nové Mesto n./Váhom
CPPPaP Partizánske
CPPPaP Povaţská Bystrica
CPPPaP Prievidza
CPPPaP Púchov
CPPPaP Bánovce n./Bebravou
CPPPaP Dubnica n./Váhom
CPPPaP Trenčín
PŠ Nové Mesto n./Váhom
PŠ Dubnica n./Váhom
PŠ Myjava




































Gymnázium Nitra
SŠI Nitra
RC Zlaté Moravce
RC Vráble
SŠI Topoľčany
SŠ Topoľčany
SŠI Levice
LVS Poľný Kesov
OUI Nová Ves nad Ţitavou
LVS Nitra - Kynek
OUI Mojmírovce
SŠI Šahy
ŠZŠ s VJM Hurbanovo
ŠZŠ Hurbanovo
ŠZŠ Kolárovo
ŠZŠ s VJM Kolárovo
SŠ Komárno
ŠZŠ s VJM Komárno
ZŠ s MŠ pri ZZ Nitra
ŠZŠ Štúrovo
ŠZŠ Komjatice
SŠ Nové Zámky
ŠZŠ Šurany
SŠ Šaľa
SŠ Zlaté Moravce
SŠ Ţeliezovce
SŠ Nitra
CPPPaP Nitra
CPPPaP Levice
CPPPaP Nové Zámky
CPPPaP Zlaté Moravce
CPPPaP Topoľčany
CPPPaP Komárno
CPPPaP Šaľa









































ŠZŠ s MŠI Bytča
ŠZŠ Turzovka
Gymnázium J.M.Hurbana Čadca
SŠ Čadca
SŠ Dolný Kubín
ŠZŠ Kysucké Nové Mesto
ŠMŠ Kysucké Nové Mesto
SŠI Kysucké Nové Mesto
ŠZŠ Liptovský Hrádok
ZŠI pre ţiakov s narušenou
komunikačnou schopnosťou
Jamník, Liptovský Hrádok
ŠZŠ s MŠI Liptovský Ján
OUI Liptovský Mikuláš
SŠ Liptovský Mikuláš
ZŠ s MŠ pri ZZ Martin
ŠZŠ Martin
OU Martin
Gymnázium bilingválne
M. Hodţu Sučany
SŠI Námestovo
DC Ruţomberok
SŠ Ruţomberok
LVS Ľubochňa
SŠ Horná Štubňa
Gymnázium M. Hattalu Trstená
SŠ Ţilina
ŠZŠ a ŠMŠ Ţilina
Gymnázium bilingválne Ţilina
ŠZŠ Šuja
DC Lietavská Lúčka
CPPPaP Bytča
CPPPaP Čadca
CPPPaP Dolný Kubín
CPPPaP Kysucké Nové Mesto
CPPPaP Liptovský Mikuláš
CŠPP Liptovský Mikuláš
CPPPaP Martin
CPPPaP Námestovo
CPPPaP Ruţomberok
CPPPaP Trstená
CPPPaP Ţilina






















































SŠ Nová Baňa
RC Tornaľa
ZŠI pre ţiakov so SP Lučenec
SOŠ pre ţiakov so SP Kremnica
ZŠI pre ţiakov so SP Kremnica
RC Čerenčany
ŠMŠ Ban.Bystrica
ŠZŠ Ban.Bystrica
Gymnázium J. G .Tajovského BB
SŠI Kremnica
OUI Ban.Bystrica
OUI Lučenec
Gymnázium M. Kováča BB
SŠI Tornaľa
ŠZŠI Fiľakovo
OUI Valaská
ZŠ pri ZZ Ban.Bystrica
ŠZŠ Lučenec
ŠZŠ Veľký Krtíš
ŠZŠ Krupina
ŠZŠ Brezno
ŠZŠ Čierny Balog
ŠZŠ Banská Štiavnica
ŠZŠ Zvolen
ŠZŠ Polomka
ZŠ pri ZZ Kováčová
ŠZŠ Ţiar nad Hronom
ŠZŠ pre ţiakov s TP Detva
ŠZŠ Detva
ŠZŠ Klenovec
ŠZŠ Rimavská Sobota
ŠZŠ s VJM Rimavská Sobota
ZŠ pri ZZ Zvolen
ŠZŠ Rimavská Seč
ŠZŠ Jelšava
ŠZŠ Revúca
ŠZŠ Ţarnovica
ŠZŠ Hnúšťa
ZŠ pri ZZ Číţ
OUI Ţelovce
ŠMŠ Lučenec
CPPPaP Ban.Bystrica
CPPPaP Brezno
CPPPaP Banská Štiavnica
CPPPaP Zvolen
CPPPaP Rimavská Sobota
CPPPaP Detva
CPPPaP Veľký Krtíš
CPPPaP Revúca
CPPPaP Lučenec
CPPPaP Ţarnovica
CPPPaP Ţiar nad Hronom




















































ZŠ s MŠ pri ZZ Bardejov
SŠ Bardejov
SŠ Giraltovce
SŠ Hanušovce nad Topľou
ŠZŠ Humenné
SŠI Humenné
SŠ Chminianske Jakubovany
ŠZŠ Jarovnice
ŠZŠ Keţmarok
ŠZŠ Levoča
SŠI Levoča
SŠI Levoča
SŠ Lipany
ŠZŠ Malý Slivník
ŠZŠ s MŠI Medzilaborce
ŠZŠ Ostrovany
SŠ Poprad
SŠ Poprad
OUI Prešov
SŠI Pavla Sabadoša Prešov
SŠ Prešov
SŠI Prešov
SŠ Sabinov
SŠI Snina
ŠZŠ Snina
ŠZŠ Spišská Belá
RC Spišský Hrhov
OUI Poprad
ŠZŠ Spišský Štiavnik
SŠI Stará Ľubovňa
SŠI Svidník
ŠZŠ Svit
ŠZŠ Toporec
SŠ Veľká Lomnica
SŠI Vranov nad Topľou
SŠ Vranov nad Topľou
ZŠ s MŠ pri ZZ Vysoké Tatry
ŠZŠ Zborov
CPPPaP Bardejov
CPPPaP Humenné
CPPPaP Keţmarok
CPPPaP Levoča
CPPPaP Poprad
CPPPaP Prešov
CPPPaP Sabinov
CPPPaP Snina
CPPPaP Stará Ľubovňa
CPPPaP Stropkov
CPPPaP Svidník
CPPPaP Vranov nad Topľou

















































ŠMŠ Košice
SŠI Ţdaňa
SŠI Michalovce
SŠI Roţňava
SŠI Spišské Vlachy
SŠ Veľké Kapušany
ŠZŠ Kráľovský Chlmec
ŠZŠ Košice
SŠ Moldava n/Bodvou
SŠ Košice
ŠZŠ Košice
ŠZŠ Košice
SŠ Pavlovce nad Uhom
ŠZŠ Krompachy
ŠZŠ Markušovce
ŠZŠ Letanovce
ŠZŠ Sečovce
SŠ Dobšiná
ŠZŠ Trebišov
ŠZŠ Trhovište
ŠZŠ Vtáčkovce
SŠ Spišská Nová Ves
ŠZŠ Sobrance
SŠ Rudňany
ŠZŠ Richnava
ŠZŠ Hrabušice
ZŠ s MŠ pri ZZ Košice
ZŠ pri ZZ Hraň
SŠ Košice
LVS Košice - Barca
RC Košice
RC Mlynky - Biele Vody
RC Bačkov
Gymnázium M. R.
Štefánika Košice
Gymnázium Košice
SŠ Košice
SŠI Michalovce
SŠI Prakovce
SŠI Trebišov
CPPPaP Košice
CPPPaP Košice
CPPPaP Roţňava
CPPPaP Trebišov
CPPPaP Košice
CPPPaP Michalovce
CPPPaP Spišská Nová
Ves
CŠPP Košice

Pouţité skratky: APZ – Akadémia Policajného zboru, CPPPaP – Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, CŠPP – Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, DC – Diagnostické centrum, IVeS – Organizácia pre informatiku verejnej správy,
KLÚ – Kúpeľno-liečebný ústav, KRÚ – Kúpeľno-rehabilitačný ústav , LVS – Liečebno-výchovné sanatórium, MŠ – Materská škola, MŠI – Materská škola internátna, NKS- Narušenou komunikačnou schopnosťou, OU - Odborné učilište, OUI – Odborné učilište internátne,
PŠ – Praktická škola, RC- Reedukačné centrum, SOŠ – Stredná odborná škola, SP – sluchové postihnutie, SŠ- Spojená škola, SŠI – Spojená škola internátna, ŠZŠ – Špeciálna základná škola, ŠZŠI – Špeciálna základná škola internátna, ŠMŠ – Špeciálna materská škola,
TP – telesné postihnutie, VJM – vyučovací jazyk maďarský, ZŠ – Základná škola, ZŠI – Základná škola internátna, ZZ – Zdravotnícke zariadenie

Akciové spoločnosti: Nemocnica svätého Michala, a. s., Automobilové opravovne Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, a. s.

Centrum
polygrafických sluţieb
IVeS – organizácia
pre informatiku
verejnej správy
Košice
KRU MV SR
BYSTRÁ
Liptovský Ján

KLÚ MV SR
DRUŢBA
Bardejovské kúpele

Centrum účelových
zariadení Piešťany
MV SR SIGNÁL
KLÚ MV SR
ARCO
Trenčianske Teplice

Dopravná akadémia
Trenčín

SOŠ leteckotechnická Trenčín

SŠI Ţilina

SOŠ ţelezničná
Košice

Príloha č. 2

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v roku 2015, opatrenia
prijaté na odstránenie zistených nedostatkov

Zhodnotenie výsledkov interných kontrol vykonaných v roku 2015
Kontrolné orgány Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „MV SR“) v roku 2015
vykonali celkovo 141 následných finančných kontrol, z čoho 72 kontrol bolo ukončených
záznamom a 69 kontrol bolo ukončených správou.
Odbor ekonomickej a finančnej kontroly úradu kontroly sekcie kontroly a inšpekčnej sluţby
ministerstva vykonal 67 následných finančných kontrol, z čoho 41 kontrol bolo ukončených
záznamom a 26 kontrol bolo ukončených správou. Oddelenie špecializovaných činností odboru
školstva Okresného úradu Bratislava vykonalo 11 následných finančných kontrol, z čoho 4 kontroly
boli ukončené záznamom a 7 kontrol bolo ukončených správou. Oddelenie špecializovaných
činností odboru školstva Okresného úradu Banská Bystrica vykonalo 14 následných finančných
kontrol, z čoho 6 kontrol bolo ukončených záznamom a 8 kontrol bolo ukončených správou.
Oddelenie špecializovaných činností odboru školstva Okresného úradu Nitra vykonalo 8 následných
finančných kontrol, z čoho 6 kontrol bolo ukončených záznamom a 2 kontroly boli ukončené
správou. Oddelenie špecializovaných činností odboru školstva Okresného úradu Prešov vykonalo 6
následných finančných kontrol, ktoré boli ukončené správou. Oddelenie špecializovaných činností
odboru školstva Okresného úradu Trnava vykonalo 8 následných finančných kontrol, z čoho 7
kontrol bolo ukončených záznamom a 1 kontrola bola ukončená správou. Oddelenie
špecializovaných činností odboru školstva Okresného úradu Trenčín vykonalo 5 následných
finančných kontrol, z čoho 2 kontroly boli ukončené záznamom a 3 kontroly boli ukončené
správou. Oddelenie špecializovaných činností odboru školstva Okresného úradu Ţilina vykonalo 12
následných finančných kontrol, z čoho 5 kontrol bolo ukončených záznamom a 7 kontrol bolo
ukončených správou. Oddelenie špecializovaných činností odboru školstva Okresného úradu Košice
vykonalo 10 následných finančných kontrol, z čoho 1 kontrola bola ukončená záznamom a 9
kontrol bolo ukončených správou.
Skontrolované boli prostriedky štátneho rozpočtu v celkovej sume 30 763 243,04 eur.
Vykonanými kontrolami bolo zistených 1 109 porušení všeobecne záväzných právnych
a osobitných predpisov. Porušené boli nasledovné predpisy:
– zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o finančnej kontrole“),
– zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon
o účtovníctve“),
– zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o rozpočtových
pravidlách“),
– zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len
„zákon o správe majetku štátu“),

– zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
–
zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
–
zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej sluţbe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej sluţby, Zboru väzenskej a justičnej stráţe Slovenskej republiky a Ţelezničnej
polície v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len
„občiansky zákonník“),
– zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
– zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb.
o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení
v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
Následnými finančnými kontrolami bolo v 26 prípadoch zistené porušenie finančnej
disciplíny s následkom odvodu verejných prostriedkov do štátneho rozpočtu v sume 16 527,43 eur.
Porušenie finančnej disciplíny bez následku odvodu verejných prostriedkov do štátneho rozpočtu
bolo zistené celkovo v 54 prípadoch. V ôsmych prípadoch následných finančných kontrol bolo
zaslané podozrenie z trestnej činnosti orgánom činným v trestnom konaní. V troch prípadoch
následných finančných kontrol bolo zaslané oznámenie o porušení finančnej disciplíny príslušnej
správe finančnej kontroly za účelom uloţenia odvodu a penále.
Zhodnotenie výsledkov externých kontrol vykonaných v roku 2015
Daňový úrad, pobočka Liptovský Mikuláš
Kontrola dane z pridanej hodnoty v Kúpeľno-rehabilitačnom ústave Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky Bystrá Liptovský Ján. Kontrola bola ukončená bez zistenia nedostatkov.
Opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov
Na nápravu nedostatkov zistených vykonanými následnými finančnými kontrolami
a na odstránenie príčin ich vzniku boli prijaté viaceré opatrenia, napr.: upozorniť zamestnancov
zodpovedných za spracovanie faktúr na precíznejšiu kontrolu formálnych náleţitostí faktúr
a vykonávanie predbeţnej finančnej kontroly v zmysle platných právnych predpisov, preškoliť
všetkých zamestnancov s právnymi predpismi v oblasti pouţívania sluţobných cestných vozidiel,
analyzovať zistené nedostatky na vyhodnotení sluţobnej činnosti policajtov, oboznámiť
zodpovedných zamestnancov so zistenými nedostatkami a ich upozornenie na dôsledné
dodrţiavanie platných všeobecne záväzných právnych predpisov, dôsledne kontrolovať denné
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zostatky v hotovosti, schvaľovať všetky príjmy a výdavky určeným nadriadeným, vydať metodické
usmernenie o nakladaní s odpadmi, konzultovať proces verejného obstarávania s odborníkom pre
verejné obstarávanie, eliminovať vznik časovej tiesne realizácie projektu presným plánovaním
realizácie jednotlivých aktivít, dodrţiavať predpisy, pri priznávaní platovej tarify a zvýšení platovej
tarify, podnikovú kolektívnu zmluvu uzatvárať v súlade s vyššou kolektívnou zmluvou pre
zamestnávateľov, ustanoviť podrobnosti o postupoch účtovania, určiť spôsob účtovania, obeh
účtovných dokladov a nakúpený drobný hmotný majetok účtovať v súlade s platnými právnymi
predpismi, zabezpečiť účtovanie výdavkov na správnych rozpočtových podpoloţkách, ustanoviť
podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie,
príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky – účtovať predpisy pohľadávok,
vykonávať dokladovú inventarizáciu, vykonávať úhrady faktúr v takej sume na akú sú faktúry
vystavené, v návrhoch na vyradenie majetku uvádzať, či majetok je úplne opotrebovaný,
poškodený, morálne alebo fyzicky zastaraný, pri doručení faktúr zabezpečiť kontrolu vecnej
a formálnej správnosti faktúr, zabezpečiť v mzdovom programe výšku základu mesačného prídelu
do fondu, vykonávať prevody finančných prostriedkov
na účet sociálneho fondu, zúčtovať fond
za kalendárny rok najneskôr do 31. januára nasledujúceho roka, na podpis riaditeľovi predkladať
len kompletne vyplnené príkazy, zabezpečiť trvácnosť účtovných záznamov a dokladov,
účtovníctvo viesť správne, úplne, preukázateľne a zrozumiteľne, nedostatky zistené vo fakturácii za
spoločenské akcie odstrániť uskutočnením organizačných zmien pri ich fakturácii, zálohové platby
za spoločenské akcie vloţiť a evidovať v pokladni, vykonávať inventarizáciu majetku, záväzkov
a rozdielu majetku a záväzkov, v prípade bezodplatne nadobudnutého majetku ho oceňovať
reprodukčnou obstarávacou cenou, spracovanie došlej faktúry zabezpečiť označením hmotného
a nehmotného majetku jeho evidenčným číslom (inventárnym číslom) v súlade s internou
smernicou, v liste vlastníctva zabezpečiť zápis, pred vyradením neupotrebiteľného majetku štátu
vydať rozhodnutie o neupotrebiteľnosti majetku štátu, zabezpečiť evidenciu majetku, pri prenájme
dočasne prebytočného nehnuteľného majetku štátu postupovať v súlade so zákonom, v prípade
nezáujmu o prenájom sluţobného bytu zo strany zamestnancov postupovať v súlade s platnými
právnymi predpismi, prídel do sociálneho fondu tvoriť v súlade s platnou Kolektívnou zmluvou
vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, zabezpečovať dôsledné vyplnenia cestovných príkazov,
ustanoviť denný limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti, účtovné prípady účtovať
a vykazovať v období, s ktorým časovo a vecne súvisia, výber hotovosti do pokladne zaúčtovať
v ten istý deň ako bol uskutočnený výber z banky, majetok organizácie označovať jednotne
prostredníctvom inventárneho čísla, nakúpený majetok zaradiť do evidencie majetku v obstarávacej
cene, kaţdú finančnú operáciu overiť predbeţnou finančnou kontrolou, prehodnocovať výšku
reţijných nákladov na jedno hlavné jedlo v období po ročnej závierke, faktúry za poskytované
sluţby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a poţiarnej ochrany dokladovať rozpisom
vykonaných prác a zabezpečiť kontrolu zodpovednou osobou, písomne určovať podmienky
pracovnej cesty, upozorniť zamestnancov na dodrţiavanie predpisov o cestovných náhradách,
na povinnosť pred kaţdou pracovnou cestou vypísať cestovný príkaz podľa predtlače a vyúčtovať
cestovné náhrady, dodrţiavať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť vynakladania verejných
finančných prostriedkov pri pouţívaní sluţobných telefónov, zabezpečiť správne vedenie
účtovníctva, účtovať o predpise pohľadávok vyplývajúcich z uzatvorených zmlúv o nájme
a vytvoriť analytické účty podľa jednotlivých dlţníkov, aktualizovať vnútorné predpisy školy
a zosúladiť ich s platnou legislatívou, viesť operatívnu evidenciu rozpočtových opatrení, správne
zatrieďovať rozpočtové výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie, dodrţiavať postup úhrady
cestovných nákladov na dopravu ţiakov základnej školy a základnej školy pre ţiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, dodrţiavať účel pouţitia finančných
prostriedkov na ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, poskytovať odmeny zamestnancom
na základe návrhu a písomného odôvodnenia príslušným vedúcim zamestnancom, pri odmeňovaní
zamestnancov dodrţiavať zásadu poskytovania rovnakej mzdy za rovnakú prácu alebo za prácu
3

rovnakej hodnoty, písomne určovať podmienky pracovnej cesty, pri obstarávaní tovarov, prác
a sluţieb určiť predpokladanú hodnotu zákazky, podľa ktorej sa určí ďalší postup, zabezpečiť, aby
vynaloţené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, pri
zverejňovaní zmlúv dodrţiavať zákonom stanovenú lehotu, viesť skladovú evidenciu tak, aby bolo
moţné zistiť a preukázať stav zásob a zloţky obstarávacej ceny zásob v priebehu účtovného
obdobia, opravy účtovných záznamov vykonávať len na základe účtovných dokladov, pri
vyraďovaní a likvidácii majetku štátu,
k likvidačnému protokolu pripájať doklad o prevzatí
nebezpečného materiálu subjektom, zabezpečiť súhlas dotknutých osôb pre potreby prevádzky
kamerového systému, pouţívať správne kódy zdrojov pri zostavovaní, úprave a čerpaní rozpočtu,
vypracovať smernicu o pouţívaní vlastného motorového vozidla zamestnancami pri pracovných
cestách, verejné prostriedky pouţívať na účely, ktoré sú v súlade so zákonom, evidovať všetky
doklady
a dokumenty z pouţitého postupu verejného obstarávania a uchovávať ich päť rokov
od uzavretia zmluvy, zabezpečiť prístup školy do centrálneho registra zmlúv, zabezpečiť, aby
právne úkony za zamestnávateľa voči riaditeľovi (štatutárny orgán) robil orgán, ktorý ho
vymenoval alebo zvolil, pouţívať sluţobný telefón výlučne na sluţobné účely a pri prekročení
stanoveného limitu, to treba riešiť v zmysle smernice na pouţívanie telefónov, účtovať o stave
a pohybe peňazí v hotovosti s dátumom výplaty hotovosti alebo prevzatia hotovosti, pri obstarávaní
tovarov, prác a sluţieb postupovať podľa zákona o verejnom obstarávaní, zverejňovať vo svojom
profile súhrnnú správu o zákazke nad 1 000 eur a dokumentáciu k verejnému obstarávaniu
archivovať, dokladovať a podloţiť fakturované sluţby a stavebné práce súpisom týchto prác
(výkazom výmer) a vyúčtovávať zálohy poskytnuté na plnenie vopred dojednaných záväzkov na
základe zmlúv, oboznamovať zodpovedných zamestnancov s výsledkami kontroly a v záujme
zabezpečenia hospodárnosti a efektívnosti vyuţívania verejných finančných prostriedkov vyuţívať
príjmy v súlade s účelom, na ktorý sú určené, po skončení pracovného pomeru a vyplácaní s tým
súvisiacich náhrad pouţívať pre výpočet ako priemerný zárobok funkčný plat zamestnanca,
dodrţiavať zákon o účtovníctve, vrátiť preplatok na tarifnom plate na príjmový účet školy, pri
čerpaní verejných prostriedkov určených na záujmové vzdelávanie postupovať v zmysle
príslušných predpisov, pri zúčtovaní jednotlivých nákladov postupovať v zmysle platných
predpisov, na základe znaleckého posudku, ktorý bude určovať hodnotu pozemku, viesť pozemky
v správe školy, kaţdému zamestnancovi vyslanému na pracovnú cestu písomne určiť spôsob
dopravy, náklady za kontinuálne vzdelávanie účtovať podľa platnej internej smernice o úhrade
nákladov za kontinuálne vzdelávanie na správnych podpoloţkách, vypracovať inventúrne súpisy
obsahujúce jednotku mnoţstva a dbať, aby inventúrne súpisy obsahovali všetky predpísané
náleţitosti, dôsledne dodrţiavať zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite, predbeţnú
finančnú kontrolu vykonávať osobami oprávnenými v zmysle zákona, zabezpečiť správne
zúčtovania zdrojov krytia výdavkov všetkých činností mesta ako školského úradu v súlade zo
zákonom o účtovníctve, dbať na úplnosť údajov na platobných poukazoch vrátene podpisov
zodpovednej osoby za účtovný prípad a podpisový záznam osoby zodpovednej za jeho zaúčtovanie,
predkladať účtovné a iné administratívne doklady v týţdenných intervaloch na kontrolu vedúcej
kontrolovaného subjektu, určiť zodpovedného zamestnanca za zistené nedostatky, uzavrieť dohody
o hmotnej zodpovednosti s príslušným zamestnancom, dodrţiavať aktuálne pokyny k vyplneniu
výkazu k správe o hospodárení, vo výkaze k správe o hospodárení dôsledne uvádzať údaje podľa
skutočnosti, vyriešiť zmluvu o poskytovaní ekonomických sluţieb a sluţieb v oblasti účtovníctva,
chýbajúce doklady doloţiť pri inventarizácii majetku, zásob, pohľadávok a záväzkov, zabezpečiť,
aby finančné prostriedky vo výške miezd a odvodov zamestnancov za december boli do konca
príslušného rozpočtového roka odvedené na depozitný účet a následne z neho poukázané na účty
v januárovom výplatnom termíne, dbať na hospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami, dbať
na pravidelný odvod príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie zo strany zamestnávateľa zo
sociálneho fondu, zabezpečiť príspevok na stravovanie zamestnancov školy zo strany
zamestnávateľa vo výške 55 % z celkovej sumy ceny obeda a sociálneho fondu, vysporiadať zistené
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rozdiely stravného v cestovných príkazoch, dôsledne dodrţiavať legislatívu pri pokladničných
operáciách, atď.
Zistenia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a prijaté opatrenia k nim
Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky bola v roku 2015 vykonaná jedna
kontrola zameraná na hospodárenie kapitoly štátneho rozpočtu, správnosť vypracovania návrhu
záverečného účtu rozpočtovej kapitoly za rok 2014, dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych
predpisov, plnenie opatrení z predchádzajúcej kontroly správnosti zostavenia záverečného účtu.
Účelom kontroly bolo prekontrolovať dodrţiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri
nakladaní s verejnými prostriedkami a majetkom štátu vo vybraných okruhoch hospodárenia;
prekontrolovať správnosť zostavenia záverečného účtu kapitoly a overiť, či podáva verný a pravdivý
obraz o majetkovej, výnosovej a finančnej situácii kapitoly.
Návrh záverečného účtu za rok 2014 bol z hľadiska formálnej i obsahovej úplnosti vyhotovený v
súlade so smernicou Ministerstva financií Slovenskej republiky na vypracovanie záverečných účtov.
Kontrolované účtovné a finančné výkazy zostavené k 31.12.2014 poskytovali verný a pravdivý obraz o
skutočnostiach, ktoré sú predmetom účtovníctva a o finančnej situácii účtovnej jednotky.
Kontrolou plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených predchádzajúcou
kontrolou správnosti zostavenia záverečného účtu kapitoly za rok 2013 bolo zistené, ţe MV SR zo 6
prijatých opatrení splnilo 5 opatrení a čiastočne bolo splnené 1 opatrenie.

Kontrolou bolo zistené porušenie viacerých všeobecne záväzných právnych predpisov
pri pouţití finančných prostriedkov a nakladaní s majetkom štátu:
 zákona o účtovníctve, keď inventarizáciou k 31.12.2014 boli zistené prebytky a schodky
(manká) a nebol zaradený do uţívania obstaraný majetok, čím nebol odpisovaný,
 zákon o účtovníctve, nakoľko na účte 042 boli vedené ako obstarávaný dlhodobý hmotný
majetok investície neukončené z rôznych dôvodov a projektové dokumentácie
nerealizovaných stavieb staré viac ako 10 rokov,
 občiansky zákonník, v zmluve týkajúcej sa zachovania letovej spôsobilosti 2 vrtuľníkov
neboli dohodnuté zmluvné podmienky, nakoľko pri úprave zmluvných vzťahov nebolo
odstránené všetko, čo by mohlo viesť k vzniku rozporov,
 zákon o správe majetku štátu, keď pri prevode správy príspevkovej organizácii bol nesprávne
aplikovaný zákon o rozpočtových pravidlách,
 zákona o správe majetku štátu pri riešení škôd na majetku, keď z obdobia 2007 – 2012 nebolo
do apríla 2015 doriešených 34 škôd a boli zistené aj prípady škôd, ktoré neboli v škodovej
komisii riešené vôbec,
 zákona o správe majetku štátu, keď v minulosti vydané rozhodnutia o prebytočnosti MV SR
ako správca majetku štátu nezrušilo v prípadoch majetku, o ktorom zistilo, ţe ho naďalej
potrebuje a nebude s ním nakladať ako s prebytočným majetkom štátu,
 zákona o správe majetku štátu, keď pri pohľadávkach, ktorých vymáhanie by bolo neúspešné
a tým nehospodárne, MV SR nevyuţilo príslušné ustanovenie tohto zákona a takéto
pohľadávky neriešilo,
 opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 90/2014, nakoľko k zmareným investíciám
zisteným pri inventarizácii k 31.12.2014 nebola prijatá úloha.
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Na základe výsledkov kontroly bol vypracovaný protokol o výsledku kontroly. Na
odstránenie zistených nedostatkov boli prijaté nasledovné opatrenia:
 sledovať a kontrolovať majetok, ktorý je v kompetencii odboru telekomunikácií sekcie
informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti ministerstva. Novo zahajované investičné akcie,
resp. vecné a finančné pohyby na existujúcom majetku konzultovať a riešiť
so sekciou
hnuteľného a nehnuteľného majetku ministerstva,
 pri uzatváraní zmlúv s obchodnými partnermi jednotlivé ustanovenia v zmluve formulovať
tak, aby nedochádzalo k ich nejednoznačnému výkladu,
 odbor účtovníctva sekcie ekonomiky ministerstva štvrťročne zasielať dotknutým útvarom,
ktorých škody sú vedené v knihe škôd, oznámenia o nedoriešení jednotlivých škôd,
 zabezpečiť pri zmene správcu nehnuteľného majetku štátu prechodom správy postup podľa
zákona o správe majetku štátu vo väzbe na zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy,
 po vydaní rozhodnutia o prebytočnosti majetku štátu naloţiť s týmto majetkom bez
zbytočného odkladu, resp. po prehodnotení jeho vyuţitia uţ vydané rozhodnutie prebytočnosti
majetku štátu zrušiť,
 vyhodnotiť neukončené investície komoditnej skupiny 01 vedené na účte 042 z hľadiska ich
moţného dokončenia alebo vyradenia z registra investícií,
 predkladať návrhy na rozhodnutie o zmarených investíciách komoditnej skupiny 01,
 preveriť stav vymáhania pohľadávok po splatnosti v nízkej sume. V prípade, ţe bolo začaté
exekučné konanie na vymoţenie pohľadávky, preveriť aktuálnosť exekučného konania
a pohľadávky postúpiť na konsolidáciu. V prípade, ţe nie je moţné uplatniť konsolidáciu
pohľadávky, zabezpečiť právoplatné rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania
pohľadávky.
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Monitorovacia správa programovej štruktúry Ministerstva vnútra SR
za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015
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 Ministerstva vnútra SR
(ďalej len „MV SR“) za rok 2015.
Za obdobie od 01.01.2015 do 31.12.2015 boli zámery, ciele a ukazovatele
programovej štruktúry MV SR plnené nasledovne:
REZORTNÉ PROGRAMY:
Program : 0D5 – VÝCHOVA A VZDELÁVANIE MLÁDEŢE
Podprogram : 0D501 – Poskytovanie výchovy a vzdelávania v základných a stredných
školách a zabezpečenie ich prevádzky
Zámer:
Kvalitná výchova a vzdelávanie poskytované efektívne fungujúcim regionálnym
školstvom.
Komentár: Podprogram je určený na zabezpečovanie výchovy a vzdelávania pre deti a ţiakov
materských, základných škôl a stredných škôl, ktoré zriaďuje obec, cirkev, súkromný
zriaďovateľ alebo okresný úrad v sídle kraja a materských škôl a školských zariadení
zriadených okresným úradom v sídle kraja a na podporu výchovy a vzdelávania v materských
školách formou príspevku na dieťa, ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej
dochádzky a celkovej prevádzky škôl.
Cieľ 0D501/1
Kaţdoročne podporovať výchovu a vzdelávanie detí.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet detí materských škôl
Bázický

Skutočnosť

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

149 511

153 059

156 402

R
2015

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

157 956

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok
Skutočnosť

Počet žiakov základných škôl
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

430 139

427 373

425 731

427 418

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok
Skutočnosť

Počet žiakov stredných škôl
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

241 287

228 399

220 646

215 094

Komentár k monitorovaniu cieľa: Počet detí navštevujúcich materskú školu bol oproti roku
2014 vyšší o 1 554. V súvislosti s nárastom počtu detí sa v porovnaní s rokom 2014 zvýšil
aj počet materských škôl o 39. Vychádzajúc z prognózy Centra vedecko-technických
informácií SR (CVTI SR) na obdobie do roku 2025, by sa počet detí v materských školách mal
zvyšovať aţ do roku 2017, a to aţ na predpokladaný počet 179 371. Táto skutočnosť si
vyţaduje systematické riešenie, t. j. vyţadujú si potrebu zriaďovania nových materských škôl,
ako aj udrţiavania existujúcich kapacít materských škôl. Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu Slovenskej republiky (ďalej len „MŠVVaŠ SR“) zverejnilo počas roka 2015 dve
výzvy na poskytnutie dotácie na rozšírenie a udrţanie kapacít materských škôl zriadených
obcou/mestom, na ktoré bolo vyčlenených spolu 14 500 000 eur z rozpočtu MŠVVaŠ SR.
Počet ţiakov základných škôl sa v porovnaní s predchádzajúcim rokom 2015 zvýšil
o 1 687. Z uvedeného počtu je v štátnych školách 397 369 ţiakov, v súkromných školách
6 052 ţiakov a v cirkevných školách 23 997. Pre správnu interpretáciu údajov treba dodať,
ţe uvedené údaje nezahŕňajú počet detí a ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími
potrebami zaradených do špeciálnych tried v beţných školách, resp. do špeciálnych škôl.
Do počtu ţiakov základných škôl sú zahrnutí aj ţiaci nultého ročníka.
V roku 2015 boli výchova a vzdelávanie zabezpečované v 458 stredných odborných
školách, 17 konzervatóriách a 246 gymnáziách, ktorých zriaďovateľom je štát, súkromný
zriaďovateľ alebo cirkev. Klesajúca tendencia vývoja počtu ţiakov stredných škôl pokračovala
aj v roku 2015, keď v porovnaní s rokom 2014 bol zaznamenaný pokles o 5 552 ţiakov.
Pre správnu interpretáciu údajov treba dodať, ţe uvedené údaje nezahŕňajú počet detí a ţiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zaradených do špeciálnych tried v beţných
školách, resp. do špeciálnych škôl. Počet ţiakov stredných škôl zahŕňa iba ţiakov denného
štúdia, vrátane ţiakov niţšieho sekundárneho vzdelávania (ţiakov 1. ročníka päťročného
bilingválneho štúdia, 1. a 2. ročníka 6-ročného štúdia a 1. – 4. ročníka 8-ročného štúdia
na gymnáziách), ţiakov nadstavbového, pomaturitného a vyššieho odborného štúdia; zahŕňa
tieţ ţiakov konzervatórií vrátane 1. – 4. ročníka (8-ročného) tanečného konzervatória.
S cieľom podporiť výchovu a vzdelávanie detí v školách vydalo MŠVVaŠ SR v roku 2015
nasledovné všeobecne záväzné právne predpisy, rezortné predpisy a smernice:
 Zákon č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 Zákon č. 188/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove
a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov,
 Nariadenie vlády SR č. 208/2015 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády
Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu
finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení
neskorších predpisov,
 Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 64/2015 Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej
pôsobnosti k odborom vzdelávania,
 Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 65/2015 Z. z. o stredných školách,
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 Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 113/2015, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR
č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších
predpisov,
 Smernica č. 8/2015, ktorou sa upravuje postup pri tvorbe zoznamu študijných odborov
a učebných odborov, ktoré sú nad rozsah potrieb trhu práce a zoznamu študijných
odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu
práce,
 Smernica č. 50/2015, ktorou sa upravuje postup pri poskytovaní motivačných štipendií
ţiakom stredných odborných škôl.
Cieľ bol splnený.
Podprogram : 0D502 – Obvodné a krajské kolá súťaţí detí a ţiakov škôl a školských
zariadení v regionálnom školstve
Zámer:
Rozvoj kompetencií, nadania a talentu detí a ţiakov, zmysluplné vyuţívanie ich
voľného času.
Komentár: Podprogram je určený na podporu samostatnej tvorivej činnosti detí a ţiakov a ich
záujmu o sebavzdelávanie, vytváranie vzťahu ţiakov k príslušnému študijnému a učebnému
odboru, vyhľadávanie talentovaných detí a ţiakov a ďalšie rozvíjanie ich nadania.
Cieľ 0D502/1
Finančne podporiť obvodné a krajské kolá celoštátnych súťaţí, ktorých
vyhlasovateľom alebo spoluvyhlasovateľom je MŠVVaŠ SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Logická hodnota áno/nie

Rok

Bázický

Finančná podpora obvodných a krajských kôl celoštátnych súťaží
R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

áno

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

áno

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet celoslovenských súťaží
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

130

130

130

Skutočnosť

132

142

143

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2015 boli pre okresné úrady v sídle kraja
pridelené finančné prostriedky vo sume 955 523 eur na zabezpečenie okresných a krajských
kôl súťaţí detí a ţiakov škôl a školských zariadení.
V roku 2015 bolo podporených spolu 143 celoslovenských súťaţí detí a ţiakov škôl
a školských zariadení v sume 805 569 eur (http://www.minedu.sk/prehlad-celostatnych-kolsutazi-deti-a-ziakov-skol-financne-podporovanych-ministerstvom-skolstva-vedy-vyskumu-asportu-sr/ - 119 súťaţí, 18 súťaţí v rámci IUVENTY a 6 súťaţí v rámci ŠIOV).
Cieľ bol splnený.
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Podprogram : 0D503 – Vakcíny proti hepatitíde typu A a B
Cieľ 0D503/1
Zabezpečiť finančný príspevok na vakcíny proti hepatitíde typu A a B pre
pedagogických a odborných zamestnancov škôl alebo školských zariadení, ktoré
navštevuje najmenej 50 % detí alebo ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Logická hodnota áno/nie

Rok

Bázický

Zabezpečenie finančného príspevku
R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

áno

áno

áno

Skutočnosť

nie

áno

áno

Komentár k monitorovaniu cieľa: Účelom je zvýšenie ochrany pedagogických a odborných
zamestnancov pred infekčnými ochoreniami úhradou časti nákladov na vakcíny proti
hepatitíde typu A a B. Zákonom č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009
Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony sa dňom účinnosti zákona
k 1. januáru 2012 upravuje kompetencia zamestnávateľovi uhrádzať pedagogickému
a odbornému zamestnancovi školy alebo školského zariadenia, ktorú navštevuje najmenej
50 % detí alebo ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu
navštevujúcich detí alebo ţiakov k 15. septembru začínajúceho roka jeden krát ročne
preukázateľnú hodnotu vakcíny proti hepatitíde typu A a B, ktorej výšku finančnej čiastky
upravuje ustanovenie § 53 písm. a) a b) citovaného zákona.
Poskytnutý bol finančný príspevok v celkovej sume 1 327 eur.
Cieľ bol splnený.
Podprogram : 0D504 – Infraštruktúra vzdelávania – MŠ SR
Prvok : 0D50401 – Premena tradičnej školy na modernú – opatrenie 1.1.
V súvislosti s poskytnutými údajmi sekcia štrukturálnych fondov EÚ MŠVVaŠ SR upozornila
na fakt, ţe uvedené cieľové hodnoty za rok 2015 sú rovnaké ako celkové zadefinované cieľové
hodnoty ukazovateľov operačného programu Vzdelávanie (ďalej len „OPV“) a SŠFEÚ nevie
poskytnúť MV SR čiastkové cieľové hodnoty len za vybrané subjekty, t.j. delimitované školy
v pôsobnosti MV SR. V rámci ukazovateľov OPV sú zadefinované cieľové hodnoty
ukazovateľov na úroveň programu bez rozdelenia na subjekty. Cieľové hodnoty boli
zadefinované pri nastavení OPV a nie je moţné meniť alebo dopĺňať v tejto fáze
implementácie a ani ich vykazovať len pre určité vybrané subjekty, v tomto prípade školy
v pôsobnosti MV SR.
Vykazovanie dosiahnutých hodnôt ukazovateľov OPV osobitne len pre školy v pôsobnosti
MV SR nie je moţno poskytnúť z dôvodu, ţe riadiaci orgán pre OPV nevedie osobitnú
štatistiku prijímateľov, t.j. v tomto prípade škôl, ktoré sú v pôsobnosti MV SR. Preto sú
uvedené dosiahnuté hodnoty za program ako taký, pričom v uvedenom počte sú obsiahnuté
aj tie školy, ktoré spadajú pod MV SR.
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Cieľ 0D50401/1
Prostredníctvom vytvorenia inovatívnych foriem vzdelávacích programov
uskutočniť v rokoch 2007-2014 obsahovú reformu vzdelávania na ZŠ a Š s ohľadom na
aktuálne a perspektívne potreby trhu práce.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Počet novovytvorených inovatívnych foriem vzdelávacích programov
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán
Skutočnosť

50

50

50*

901

1 029

1 506**

* stanovená cieľová hodnota za celý program OPV
** dosiahnutá hodnota k 31.12.2015 za celý program OPV

Komentár k monitorovaniu cieľa: Ukazovateľ „novovytvorených inovatívnych foriem
vzdelávacích programov“ je voči cieľovej hodnote na rok 2015 splnený na 3 012 % a moţno
konštatovať, ţe plánovaná cieľová hodnota bola dosiahnutá, resp. vysoko prekročená.
Gestorom aktivít vykonaných na dosiahnutie cieľa (výzvy na predkladanie ţiadostí
o nenávratný finančný príspevok, resp. písomné vyzvania) je MŠVVaŠ SR (riadiaci orgán),
ktorý vykonáva aktivity v spolupráci so sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim
orgánom (Výskumná agentúra).
Cieľ bol splnený.
Prvok : 0D50402 – Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných
rómskych komunít - opatrenie 3.1.
Cieľ 0D50402/1
V rokoch 2007-2016 zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov marginalizovaných
rómskych komunít prostredníctvom podpory programov ich vzdelávania.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok
Plán
Skutočnosť

Počet žiakov z marginalizovaných komunít zapojených do programov vzdelávania
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

7 000
11 133

7 000
40 348

7 000*
42 699**

* stanovená cieľová hodnota za celý program OPV
** dosiahnutá hodnota k 31.12.2015 za celý program OPV

Komentár k monitorovaniu cieľa: Moţno konštatovať, ţe cieľová hodnota ukazovateľa
„Počet ţiakov z marginalizovaných rómskych komunít zapojených do programov
vzdelávania“ bola v roku 2015 dosiahnutá, resp. vysoko prekročená. Gestorom aktivít
vykonaných na dosiahnutie cieľa (výzvy na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný
príspevok, resp. písomné vyzvania) je MŠVVaŠ SR (riadiaci orgán), ktorý vykonáva aktivity
v spolupráci so sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (Výskumná agentúra).
Cieľ bol splnený.
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Prvok : 0D50403 – Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitnými vzdelávacími
potrebami - opatrenie 3.2.
Cieľ 0D50403/1
V rokoch 2007-2016 zvýšiť vzdelanostnú úroveň osôb zo sociálne znevýhodneného
prostredia a osôb s osobitnými vzdelávacími potrebami prostredníctvom podpory
programov ich vzdelávania.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Počet žiakov zo SZP a ŠVVP zapojených do programov vzdelávania
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán
Skutočnosť

3 000

3 000

3 000*

849

898

1 380**

* stanovená cieľová hodnota za celý program OPV
** dosiahnutá hodnota k 31.12.2015 za celý program OPV

Komentár k monitorovaniu cieľa: Cieľ sa naplnil v malej miere a plánovaná hodnota nebola
k 31.12.2015 dosiahnutá. Je to aj z dôvodu, ţe z 19 dopytovo – orientovaných projektov,
implementovaných v rámci opatrenia 3.2, si iba málo z nich zadefinovalo do zmluvy daný
ukazovateľ. Percento úspešnosti naplnenia cieľa je 46 %. Gestorom aktivít vykonaných na
dosiahnutie cieľa (výzvy na predkladanie ţiadostí o nenávratný finančný príspevok, resp.
písomné vyzvania) je MŠVVaŠ SR (riadiaci orgán), ktorý vykonáva aktivity v spolupráci
so sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim orgánom (Výskumná agentúra).
Cieľ nebol splnený.
Prvok : 0D50404 – Premena tradičnej školy na modernú - opatrenie 4.1. – pre Bratislavský
kraj
Cieľ 0D50404/1
Prostredníctvom vytvorenia inovatívnych foriem vzdelávacích programov
uskutočniť v rokoch 2007-2016 obsahovú reformu vzdelávania na ZŠ a SŠ
v Bratislavskom kraji.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Počet novovytvorených inovatívnych foriem vzdelávacích programov v Bratislavskom kraji
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

50*

Skutočnosť

72**

* stanovená cieľová hodnota za celý program OPV
** dosiahnutá hodnota k 31.12.2015 za celý program OPV

Komentár k monitorovaniu cieľa: V rámci Operačného programu Vzdelávanie bolo
v sledovanom období v rámci implementácie projektov opatrenia 4.1 vytvorených viac
vzdelávacích programov ako bolo plánované. K 31.12.2015 bol cieľ naplnený na 144 %.
Gestorom aktivít vykonaných na dosiahnutie cieľa (výzvy na predkladanie ţiadostí
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o nenávratný finančný príspevok, resp. písomné vyzvania) je MŠVVaŠ SR (riadiaci orgán),
ktorý vykonáva aktivity v spolupráci so sprostredkovateľským orgánom pod riadiacim
orgánom (Výskumná agentúra).
Cieľ bol splnený.
Podprogram : 0D505 – Rozvojové projekty
Zámer:
Kvalitná a efektívna podpora rozvojových projektov.
Komentár: Rozvojové projekty slúţia na podporu výchovy a vzdelávania ţiakov
na základných a stredných školách a školských zariadeniach.
Cieľ 0D505/1
Podporovať rozvojové projekty v školách a školských zariadeniach zameraných
na aktivity pre ţiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet podporených projektov v danom roku
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

R+1
2016

Plán

30

100

100

Skutočnosť

49

57

61

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: Na základe výzvy na predloţenie ţiadostí o financovanie
rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér - rovnosť príleţitostí na vzdelávanie pre
ţiakov so zdravotným postihnutím 2015“ bolo MŠVVaŠ SR predloţených celkom
29 projektov s poţiadavkou 392 066 eur na ich realizáciu. Z celkového počtu projektov bolo
podporených 24 projektov v sume 300 000 eur. Schválený zoznam ţiadateľov a výška
pridelených finančných prostriedkov sú uvedené na webovom sídle ministerstva školstva
v časti Regionálne školstvo.
Na základe výzvy na predloţenie ţiadostí o financovanie rozvojového projektu
„Zvýšenie efektivity vzdelávania ţiakov so zdravotným znevýhodnením 2015“ bolo MŠVVaŠ
SR predloţených celkom 43 projektov s poţiadavkou 158 422 eur na ich realizáciu.
Z celkového počtu projektov bolo podporených 20 projektov v sume 70 031 eur. Schválený
zoznam ţiadateľov a výška pridelených finančných prostriedkov sú uvedené na webovom
sídle ministerstva školstva v časti Regionálne školstvo.
Na základe výzvy na predloţenie ţiadostí o financovanie rozvojového projektu
„Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015“ bolo MŠVVaŠ SR predloţených
spolu 28 projektov s poţiadavkou 61 486,64 eur na ich realizáciu. Z celkového počtu
projektov bolo podporených 17 projektov v sume 37 000 eur. Schválený zoznam ţiadateľov
a výška pridelených finančných prostriedkov sú uvedené na webovom sídle ministerstva
školstva v časti Regionálne školstvo.
Nízke plnenie merateľného ukazovateľa je spôsobené tým, ţe predloţené projekty
nespĺňali podmienky výziev a preto bolo moţné finančne podporiť z celkovej vyčlenenej sumy
na tento účel len 61 projektov.
Cieľ bol splnený čiastočne.
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Cieľ 0D505/2
Podporovať rozvojové projekty v základných školách zameraných na výchovu
a vzdelávanie ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet podporených projektov v danom roku
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

16

16

15

Skutočnosť

16

21

20

Komentár k monitorovaniu cieľa: Na základe zverejnenej výzvy na podávanie ţiadostí
o finančnú podporu na rozvojový projekt s názvom “Podpora výchovy a vzdelávania ţiakov
zo sociálne znevýhodneného prostredia v základných školách 2015“ s cieľom vyrovnávania
sociálneho znevýhodnenia ţiakov a zabezpečenia rovnosti príleţitostí a podporovaní záujmu
ţiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie bolo podporených 20 projektov
v sume 50 000 eur z celkového počtu 86 podaných ţiadostí základných škôl.
Cieľ bol splnený.
Cieľ 0D505/3
Podporovať rozvojové projekty v základných školách zamerané na rozvoj
environmentálnej výchovy a vzdelávania.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet podporených projektov v danom roku
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

25

25

24

Skutočnosť

33

29

29

Komentár k monitorovaniu cieľa: Na základe zverejnenej výzvy na podávanie ţiadostí
o finančnú podporu na rozvojový projekt „Enviroprojekt 2015“ s cieľom podporiť praktickú
environmentálnu výchovu v základných a stredných školách bolo podporených celkovo
29 projektov v sume 50 000 eur z celkového počtu 123 podaných ţiadostí základných
a stredných škôl.
Cieľ bol splnený.
Program : 0D6 – Efektívna a spoľahlivá štátna správa
Podprogram : 0D601 – Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti
Zámer:
Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, poskytovanie sluţieb občanom.
Komentár: Podprogram zahŕňa výdavky zamerané na spolupôsobenie pri ochrane ţivota,
zdravia, osobnej slobody, bezpečnosti osôb a pri ochrane majetku. Policajný zbor vykonáva
vyšetrovanie trestných činov, vedie boj proti terorizmu a organizovanému zločinu. Dohliada
na bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky a pôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku.
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Prvok: 0D60101 – Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku,
boj proti kriminalite
Cieľ 0D60101/1
Kaţdoročne zvyšovať objasnenosť trestných činov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento

Rok

Zvyšovanie objasnenosti trestných činov
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

52,00

52,40

Skutočnosť

55,84

57,07

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2015 bolo zistených 73 130 trestných činov,
z toho objasnených 41 739 trestných činov, čo predstavuje 57,07 %. Pre porovnanie
uvádzame, ţe v roku 2014 bolo zistených 81 245 trestných činov, z čoho bolo objasnených
45 370 trestných činov, čo predstavovalo 55,84 %. V roku 2015 bol zaznamenaný pokles
celkovej kriminality oproti porovnateľnému obdobiu minulého roka o 8 115 zistených
trestných činov. Od roku 2012 kaţdoročne zaznamenávame zniţovanie zistených trestných
činov a súčasne nárast počtu objasnených trestných činov. Pozitívne výsledky boli dosiahnuté
hlavne efektívnejším vyuţívaním prostriedkov a metód operatívno-pátracej činnosti,
zlepšením úrovne vyšetrovania a skvalitnením práce na všetkých stupňoch riadenia.
Rok

2012

2013

2014

2015

počet zistených TČ

90 351

89 677

81 245

73 130

Počet objasnených TČ

47 883

48 723

45 370

41 739

% objasnenosti

52,99

54,33

55,84

57,07

% nárast / pokles
objasnenosti

2,20

1,34

1,51

1,23

Tabuľka č.1: Prehľad nárastu/poklesu objasnenosti trestných činov (v percentách) za obdobie
rokov 2012 aţ 2015.
Cieľ

bol splnený.

Cieľ 0D60101/2
Posilniť výkon sluţby zvyšovaním počtu odslúţených hodín príslušníkmi
poriadkovej, ţelezničnej a dopravnej polície.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet hodín

Rok

Počet odslúžených hodín
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

6 617 925

6 638 400

Skutočnosť

7 389 489,5

7 487 733,3
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R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: Celkovo bolo jednotlivými útvarmi odslúţených
7 487 733,3 hodín. Plánovaný počet odslúţených hodín v priamom výkone sluţby
poriadkovej, ţelezničnej a dopravnej polície bol prekročený o 849 333,3 hodín.
Na plnení uvedeného cieľa sa podieľali:
- Príslušníci sluţby poriadkovej polície Policajného zboru, ktorí za hodnotené obdobie
odslúţili spolu 5 887 282,8 hodín, z toho v hliadkovej sluţbe odslúţili policajti sluţby
poriadkovej polície Policajného zboru 4 051 756,1 hodín a v obchôdzkovej sluţbe
1 835 526,7 hodín. Na plnení uvedenej úlohy sa podieľali policajti sluţby poriadkovej polície
Policajného zboru zaradení na základných útvaroch sluţby poriadkovej polície Policajného
zboru – obvodných oddeleniach Policajného zboru a pohotovostných motorizovaných
jednotkách Policajného zboru.
- Príslušníci PZ sluţby ţelezničnej polície Policajného zboru v roku 2015 odslúţili v priamom
výkone sluţby (hliadková sluţba, obchôdzková sluţba, policajné akcie a bezpečnostné
opatrenia) spolu 666 574 hodín.
- Príslušníci PZ sluţby dopravnej polície Policajného zboru odslúţili v dohľade nad
bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky spolu 933 876,50 hodín, pričom bolo zistených
500 741 priestupkov. Sluţba dopravnej polície Policajného zboru operatívne na základe
aktuálnej dopravno-bezpečnostnej situácie navrhuje opatrenia, cieľom ktorých je pozitívne
ovplyvnenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, spočívajúce v zníţení počtu
dopravných nehôd a ich následkov na ţivote a zdraví. Tieto opatrenia sú zamerané
predovšetkým na dodrţiavanie pravidiel cestnej premávky, ktoré sú príčinami najtragickejších
dopravných nehôd s následkami na ţivote účastníkov cestnej premávky.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60102 – Bezpečnosť schengenského priestoru
Cieľ 0D60102/1
Plnenie opatrení vyplývajúcich zo Schengenského akčného plánu SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento

Rok

Plnenie odporúčaní vyplývajúcich z hodnotiacich správ správneho uplatňovania schengenského acquis v SR
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán
Skutočnosť

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

30
82,25

Komentár k monitorovaniu cieľa: V priebehu rokov 2012 a 2013 sa uskutočnili
schengenské hodnotenia Slovenskej republiky v šiestich oblastiach schengenského acquis
(oblasť ochrany osobných údajov, policajnej spolupráce, vzdušných hraníc, víz, pozemných
hraníc a Schengenského informačného systému). Výsledkom hodnotení sú hodnotiace správy
pre kaţdú oblasť, vypracované hodnotiacim tímom expertov, ktoré okrem prevaţujúcich
pozitívnych zistení hodnotiaceho tímu obsahujú i odporúčania pre ďalšie zlepšenia
v hodnotených oblastiach.
S cieľom včasného reagovania na odporúčania, ktoré z uvedených hodnotení vyplynuli
a priebeţného monitorovania plnenia stanovených opatrení sa Schengenský akčný plán
Slovenskej republiky pravidelne aktualizoval o nové odporúčania a zároveň vyhodnocoval
aktuálny stav plnenia relevantných úloh pred ďalšími hodnoteniami. Dňa 26.11.2014 bolo
uznesením vlády Slovenskej republiky č. 594/2014 prijaté 4. aktualizované znenie
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Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky, ktorým bol materiál doplnený
o
36 nových opatrení oproti 3. aktualizovanému zneniu.
V súvislosti s vyhodnotením plnenia opatrení definovaných v 4. aktualizácii
Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky konštatujeme, ţe k 31. 12. 2015 je zo
64 opatrení 51 splnených, dve opatrenia boli zrušené a ostatné sa priebeţne plnia.
Prenesených bolo 5 opatrení do nového Národného plánu riadenia kontroly hraníc Slovenskej
republiky na roky 2015 aţ 2018, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky
č. 128 z 18. marca 2015.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60103 – Prevencia kriminality
Cieľ 0D60103/1
Do roku 2017 zapojiť občanov do preventívnych opatrení na eliminovanie rizika
ich ohrozenia protispoločenskými deliktami, vrátane detí a mládeţe.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet zapojených občanov do prednášok, seminárov a vzdelávacích aktivít
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

39 550

20 000

Skutočnosť

13 197

40 331

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa Cieľom bolo v roku 2015 zapojiť minimálne
20 000 občanov do preventívnych opatrení na eliminovanie rizika ich ohrozenia
protispoločenskými deliktami, vrátane detí a mládeţe. V danom období sa do prednášok,
seminárov a vzdelávacích aktivít zameraných na prevenciu kriminality a na eliminovanie
rizika protispoločenskými deliktami v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky zapojilo
40 331 občanov, vrátane detí a mládeţe.
Aktivity primárnej prevencie kriminality zahŕňali výchovné, vzdelávacie, voľno časové,
osvetové a poradenské aktivity zamerané na najširšiu verejnosť a na zmenu nepriaznivých
spoločenských a ekonomických podmienok, povaţovaných za hlavné príčiny páchania trestnej
činnosti. Išlo 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. Pozornosť sa venovala aj pozitívnemu
ovplyvňovaniu detí a mládeţe prostredníctvom vyuţívania voľného času a vytváraním
moţností pre športové aktivity.
Cieľ bol splnený.
Cieľ 0D60103/2
Do roku 2017 podporovať subjekty pri zriaďovaní kamerových systémov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet podporených subjektov
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

266

120

Skutočnosť

308

284
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Komentár k monitorovaniu cieľa: Merateľné ukazovatele boli v roku 2015 stanovené
120 subjektov. Celkovo bolo v rámci zriaďovania kamerových systémov podporených
projektov, z toho:
- 19 projektov v Bratislavskom kraji,
- 30 projektov v Banskobystrickom kraji,
- 83 projektov v Nitrianskom kraji,
- 40 projektov v Košickom kraji,
- 32 projektov v Prešovskom kraji,
- 20 projektov v Ţilinskom kraji,
- 19 projektov v Trenčianskom kraji,
- 41 projektov v Trnavskom kraji.

na
284

Projekty budovania kamerových monitorovacích systémov v mestách a obciach výrazne
prispievali k zvyšovaniu bezpečnosti občanov, k predchádzaniu trestnej činnosti na verejných
priestranstvách, ako aj k ochrane súkromného i verejného majetku. Situačná prevencia
kriminality bola špecificky zameraná na riešenie kriminality, ochranu verejného poriadku,
zdravia, ţivota a majetku objektov prevencie. Umiestňovanie kamerových monitorovacích
a bezpečnostných systémov vychádzalo z predpokladu, ţe k určitým druhom kriminality
dochádza 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.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60104 – Boj proti obchodovaniu s ľuďmi
Cieľ 0D60104/1
Kaţdoročne zvyšovať koordináciu pri získavaní a odovzdávaní informácií
týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

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

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

16

18

Skutočnosť

19

21

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: V rámci podporených projektov na základe Výzvy číslo I.
KMV 2015 na predkladanie ţiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky bolo
zrealizovaných 14 akcií zameraných na boj proti obchodovaniu s ľuďmi so zameraním sa na
mládeţ, medzi nimi aj nasledovné:
- divadelné predstavenia o problematike obchodovania s ľuďmi, ktoré v Prešovskom kraji
videlo viac ako 1300 študentov;
- filmový festival v Košiciach za účasti 145 študentov zo stredných škôl a 200 ďalších
účastníkov;
- prednášky pre 40 študentov v rámci miesta prvého kontaktu pred odchodom
do zahraničia, ktoré pripravilo mesto Michalovce;
- školenie pre trénerov, ktorí budú ďalej pracovať v oblasti prevencie a boja proti
obchodovaniu s ľuďmi – Medzinárodná organizácia pre migráciu uskutočnila 6 školení,
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počas ktorých boli vyškolení 111 tréneri v oblasti prevencie obchodovania s ľuďmi v rámci
celej SR;
- na záţitkovej konferencii „Staň sa na chvíľu aj ty novodobým otrokom!" pripravilo
Ministerstvo vnútra SR spolu s mimovládnym sektorom pre 200 študentov a detí z detských
domovov prezentáciu formou role-play scén rôznych foriem obchodovania s ľuďmi;
- v rámci prevenčno-osvetového projektu „Kaţdý sa môţe stať otrokom... Aj dnes!“
zameraného najmä na mladých ľudí, pripravilo MV SR netradičnú osvetovú kampaň proti
obchodovaniu s ľuďmi. Na riziká takejto kriminality ukazuje fiktívna stránka
www.superzarobok.sk, ktorá láka na lukratívne zárobky v zahraničí. Na falošné ponuky
práce v tom období zareagovalo za tri dni 2 200 ľudí. V druhej fáze projektu bol vytvorený
komunitný portál "Anjeli stráţni" (www.anjelistrazni.sk), ktorý bude zapájať do prevencie
najbliţšie okolie rizikových či iných potenciálnych obetí unikátnym spôsobom.
V rámci podporených projektov na základe Výzvy Rady vlády Slovenskej republiky pre
prevenciu kriminality na predkladanie ţiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu na
financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality bolo zrealizovaných 7 akcií
zameraných na boj proti obchodovaniu s ľuďmi.
Za účelom koordinácie aktivít boja proti obchodovaniu s ľuďmi bolo v roku 2015
uskutočnených sumárne 21 akcií.
Cieľ bol splnený.
Podprogram : 0D602 – Záchrana ţivota a zdravia – záchranné zloţky
Prvok: 0D60201 – Záchrana ţivota a zdravia
Cieľ 0D60201/1
Do roku 2017 dosiahnuť pri 95 % zásahov čas dojazdu záchranných zloţiek
HaZZ na miesto zásahu do 20 minút.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento

Rok
Plán
Skutočnosť

Dosiahnuté percento zásahov, v ktorých je čas dojazdu 20 minút
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

94

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

95

89

93

Komentár k monitorovaniu cieľa: Od roku 2013 bol zaradený do ostrej prevádzky systém
podpory Cord-Com, ktorý výrazným spôsobom ovplyvnil presnosť spracovávaných údajov
zapísaných v správach o zásahoch v nasledujúcom období. Čas dojazdov k mimoriadnym
udalostiam do 20 minút v 93 % prípadoch výjazdov bol vygenerovaný z uvedeného systému
zo všetkých hlavných správ o zásahoch na Slovensku. Dôleţitým faktorom nesplnenia
merateľného ukazovateľa je to, ţe v uplynulom období nedošlo k vybudovaniu ţiadnej novej
hasičskej stanice, čo by mohlo mať podstatný vplyv na zniţovanie času dojazdu na miesto
zásahu. Za účelom zabezpečenia rýchlejšej pomoci a zníţenia času príchodu záchranných
jednotiek na miesto udalosti bolo vládou Slovenskej republiky prijaté uznesenie č. 655 zo
6. novembra 2013 k návrhu celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských
jednotiek na území Slovenskej republiky, ktoré v budúcnosti počíta s masívnym začlenením
dobrovoľných hasičských zborov obcí do poplachového plánu HaZZ a tým aj skráteniu času
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dojazdu na miesto udalosti. V súčasnosti sa pripravuje legislatívna zmena zákona č. 314/2001
Z.z. o ochrane pred poţiarmi súvisiaca s celoplošným rozmiestnením síl a prostriedkov
hasičských jednotiek na území Slovenskej republiky.
Cieľ bol splnený čiastočne.
Cieľ 0D60201/2
Za účelom zniţovania počtu poţiarov vykonávať protipoţiarne kontroly v rámci
výkonu štátneho poţiarneho dozoru.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Minimálny počet protipožiarnych kontrol
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

8 000

Skutočnosť

8 365

Komentár k monitorovaniu cieľa: Hasičský a záchranný zbor prostredníctvom inšpektorov
realizuje v rámci výkonu štátneho poţiarneho dozoru protipoţiarne kontroly. Protipoţiarne
kontroly sú vykonávané na základe základného hmotnoprávneho predpisu na úseku ochrany
pred poţiarmi a to zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi v znení neskorších
predpisov. Cieľom týchto kontrol je dozor nad dodrţiavaním všeobecne záväzných právnych
predpisov na úseku ochrany pred poţiarmi a tým zabezpečenie ochrany ţivota a zdravia
fyzických osôb, majetku a ţivotného prostredia pred účinkami poţiaru. V roku 2015 Hasičský
a záchranný zbor vykonal 8 365 protipoţiarnych kontrol, ktoré boli zamerané na celkové
zabezpečenie ochrany pred poţiarmi (komplexné protipoţiarne kontroly) alebo na určité
oblasti zabezpečenia poţiarnej ochrany (tematické kontroly). Kontrolná činnosť rovnako
zahŕňa aj tzv. následné protipoţiarne kontroly, ktorých úlohou je následná kontrola
odstránenia protiprávneho stavu. Protipoţiarne kontroly majú okrem iného preventívne
pôsobiť na kontrolované subjekty, zvýšiť zabezpečenie ochrany pred poţiarmi, ale rovnako aj
edukatívne pôsobiť na kontrolované subjekty. Tieto aspekty napomáhajú uţ vyššie uvedenému
cieľu a to zabezpečenie ochrany ţivota a zdravia fyzických osôb, majetku a ţivotného
prostredia pred poţiarom.
Cieľ bol splnený.
Podprogram : 0D603 – Okresné úrady
Prvok: 0D60301 – Všeobecná vnútorná správa a ţivnostenské podnikanie
Cieľ 0D60301/1
Optimalizovať počet funkčných miest okresných úradov pre výkon štátnej správy
na jednotlivých úsekoch.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok
Plán
Skutočnosť

Počet funkčných miest.
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1 080
5 817

1 200
1 921
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Komentár k monitorovaniu cieľa: MV SR z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu
v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia zadalo spoločnosti PwC
Slovensko vypracovať „Analýzu kvality riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe
a návrhy opatrení v oblasti procesov, kompetencií a systému riadenia organizácií verejnej
správy“. Jedným z cieľov bola identifikácia náročnosti realizovaných procesov a vyústenie do
určenia počtu funkčných miest a určenia platového zaradenia podľa analyzovaných odborov
vybraných okresných úradov. Predmetom projektu boli katastrálne odbory, odbory
starostlivosti o ţivotné prostredie, pozemkový a lesný, cestnej dopravy a pozemných
komunikácií 28 okresných úradov. Spolu bolo analyzovaných 1 921 funkčných miest.
V analýze sa navrhuje pokračovať aj v roku 2016 na ostatných okresných úradoch
v Slovenskej republike s cieľom postupne implementovať výstupy. Výstupy z PwC Slovakia
sa porovnávajú s výstupmi z optimalizačných procesov vykonaných ministerstvom vnútra
a príslušnými ústrednými orgánmi štátnej správy.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60302 – Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve
Zámer:
Kvalitná miestna štátna správa efektívne vykonávajúca úlohy vyplývajúce jej zo
zákona.
Komentár: Uvedený podprogram sa zaoberá zabezpečením odborného a metodického
usmerňovania školských úradov zriaďovaných obcou a odborov školstva okresných úradov
v mieste sídla kraja v súlade so základnými zámermi a legislatívnymi normami v oblasti
vzdelávania, vypracovaním metodických a odborných materiálov.
Cieľ 0D60302/1
V spolupráci s odbormi školstva obvodných úradov v mieste sídla kraja
a stavovskými organizáciami kaţdoročne podporiť vzdelávacie, informačné
a propagačné aktivity v oblasti podpory zdravia.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet podporených aktivít v oblasti podpory zdravia
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

15

Skutočnosť

25

Komentár k monitorovaniu cieľa: MŠVVaŠ SR v spolupráci s okresnými úradmi v sídle
kraja odbormi školstva, Národným ústavom celoţivotného vzdelávania v Prešove
a stavovskými organizáciami (napr. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora,
Slovenský zväz kuchárov a cukrárov, Zdruţenie pre zdravie a iné) podporilo vzdelávacie
aktivity pre zamestnancov školských úradov, zariadení školského stravovania v oblasti
výţivových trendov, sprievodných aktivít na podporu Celospoločenských programov podpory
zdravia ako sú Školský mliečny program, Program ovocie a zelenina do škôl, Zelená škola,
Jedzte zodpovedne, Hovorme o jedle a iné.
Cieľ bol splnený.
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Cieľ 0D60302/2
Zabezpečiť finančné prostriedky na činnosť školských úradov zriadených obcou.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: logická hodnota áno / nie

Rok

Bázický

Zabezpečenie finančných prostriedkov.
R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

Komentár k monitorovaniu cieľa: Finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti školských
úradov zriadených obcou boli v roku 2015 zabezpečené z kapitoly MV SR s tým, ţe výšku
finančných prostriedkov MŠVVaŠ SR oznamuje MV SR v zmysle Smernice č. 34/2014,
ktorou sa určuje postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského
úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako
školských úradov a smernice č. 41/2015 ktorou sa mení smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje
postup okresného úradu v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako školského úradu a pri
posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja ako školských
úradov.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60303 – Výstavba a bytová politika
Cieľ 0D60303/1
Vykonať predpísaný počet stanovísk – posúdení územných plánov vrátane zmien
a doplnkov územných plánov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Počet vykonaných stanovísk – posúdení
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

730

810

Skutočnosť

942

888

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2015 oddelenia územného plánovania sa
vyjadrovali a posudzovali zadania pre spracovanie územných plánov, konceptov riešenia,
návrhov územných plánov miest a obcí územných plánov zón, vrátane prerokovania
v jednotlivých etapách spracovania a ich preskúmania. Plán počtu vykonaných stanovísk –
posúdení na rok 2015 za všetky odbory výstavby a bytovej politiky okresných úradov bol
stanovený na 810, skutočnosť 888, čo predstavuje plnenie na 109,6 %. Na základe ţiadostí
obcí, ako orgánu územného plánovania, boli posúdené predloţené ţiadosti a vydané návrhy
územného plánu, na základe ktorých si konkrétna obec môţe danú územnoplánovaciu
dokumentáciu schváliť v obecnom alebo mestskom zastupiteľstve.
Cieľ bol splnený.
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Prvok: 0D60304 – Územná vojenská správa
Cieľ 0D60304/1
Zabezpečiť efektívny výkon štátnej správy na úseku obrany a plnenie úloh
vyplývajúcich zo všeobecne záväzných predpisov v rezorte.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Logická hodnota áno/ nie

Rok

Bázický

Zabezpečiť efektívny výkon štátnej správy na úseku obrany a plnenie úloh zo všeobecne záväzných právnych
predpisov
R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: Výkon štátnej správy a realizácia úloh vyplývajúcich zo
všeobecne záväzných predpisov na úseku obrany štátu na okresných úradoch v sídle kraja
v priebehu roka 2015 boli zabezpečované v plnej miere.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60305 – Kataster
Cieľ 0D60305/1
Základným cieľom katastrálnych odborov okresných úradov je zabezpečenie
a výkon úloh súvisiacich so spravovaním nehnuteľnosti ako uceleného automatizovane
spracovaného informačného systému o nehnuteľnostiach, vrátane poskytovania
informácií z tohto systému. Cieľom je aj úradne overovanie vybraných geodetických,
kartografických činností, ktorých výsledky sa majú prevziať do katastra.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Logická hodnota áno/nie

Rok

Bázický

Činnosti vykonávané katastrálnymi odbormi okresných úradov na úseku geodézie, kartografie a katastra
R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: V priebehu roka 2015 katastrálne odbory okresných
úradov zabezpečovali rozhodovanie o návrhu na vklad, zápise listín do katastra nehnuteľností,
úradné overovanie geometrických plánov a iných geodetických a kartografických prác,
aktualizovali a vytvárali vektorové mapy, poskytovali údaje z katastra nehnuteľností,
opravovali chyby v katastrálnom operáte, vykonávali zápis registrov v obnovenej evidencii
pozemkov a právnych vzťahov k nim a projektov pozemkových úprav. Naďalej
sa zabezpečovalo dopracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov, tvorba
a aktualizácia súboru prevzatých meraní, stotoţňovanie originálov listov vlastníctva.
Cieľ bol splnený.
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Prvok: 0D60306 – Ţivotné prostredie
Cieľ 0D60306/1
Uspokojiť oprávnené nároky vlastníkov pozemkov vyplývajúce z nároku na
náhradu za obmedzenie beţného obhospodarovania v zmysle platnej legislatívy ochrany
prírody.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento

Rok

Percento plnenia oprávnených nárokov
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

100

100

Skutočnosť

100

98,7

Komentár k monitorovaniu cieľa: Podľa § 61e ods. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov sa finančná náhrada na pozemkoch spadajúcich
do príslušného stupňa ochrany vypláca kaţdoročne. Môţe byť vyplatená pomernou časťou
z celkovej sumy náhrady za obdobie platnosti programu starostlivosti o lesy po uplynutí roku,
za ktorý sa vypláca, ak oprávnená osoba nepoţiadala o vyplatenie finančnej náhrady za viac
rokov. Ak oprávnená osoba poţiadala o vyplatenie finančnej náhrady za viac rokov, finančná
náhrada sa vypláca po uplynutí rokov za obdobie, o ktoré poţiada a ktoré je v súlade so
zákonom. Prílohou kaţdej takejto ţiadosti je aj znalecký posudok o výške náhrady
vypracovaný znalcom. Z predloţených ţiadostí boli uznané oprávnené nároky vlastníkov
v sume 5 380 412,77 eur a v roku 2015 bolo vyplatených 5 312 589,64 eur. Zostávajúce
prostriedky budú ţiadateľom zaslané začiatkom roka 2016.
Cieľ bol splnený čiastočne.
Prvok: 0D60307 – Pozemkové úpravy a lesné hospodárstvo
Cieľ 0D60307/1
Vykonať kontroly v rámci výkonu štátneho dozoru v lesoch.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok
Plán
Skutočnosť

Počet kontrol
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

R+1
2016

30

30

430

107

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2015 bolo vykonaných 107 štátnych dozorov
v lesoch u právnických a fyzických osôb obhospodarujúcich lesy. Štátne dozory v lesoch boli
zamerané na dodrţiavanie zákonných predpisov platných v lesnom hospodárstve
a dodrţiavanie Európskeho dohovoru o dreve. Zistené porušenia zákona č. 326/2005 Z. z.
o lesoch v znení neskorších predpisov sú riešené okresnými úradmi v osobitných konaniach.
Početnosť štátnych dozorov vykonaných v lesoch priamo závisí od mnoţstva končiacich
programov starostlivosti o lesy, ktoré sa obnovujú v 10-ročných cykloch a po ich skončení
platnosti sa vykonáva štátny dozor u všetkých obhospodarovateľov lesa. Nepatrné percento
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štátnych dozorov sa vykonáva aj na základe priamych podnetov počas platnosti programov
starostlivosti o lesy.
Kontroly boli zamerané na obhospodarovanie lesov, dodrţiavanie harmonogramu
spracovania náhodných ťaţieb, kontroly označovania dreva a dokladov pri preprave dreva.
Ďalšie kontroly boli vykonané v poľovníckych zdruţeniach so zameraním na sčítanie zveri
a prikrmovanie zveri v zimnom období.
Cieľ bol splnený.
Cieľ 0D60307/2
Vykonať kontroly na poľnohospodárskej pôde z hľadiska zamedzenia jej
znehodnocovania náletovými drevinami.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet kontrol
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

20

Skutočnosť

40

Komentár k monitorovaniu cieľa: Na úseku pozemkovom bolo vykonávanie kontrol na
poľnohospodárskej pôde zamerané na zamedzenie jej znehodnocovania náletovými drevinami.
Obsah kontrol bol zameraný na zabezpečenie vyuţívania poľnohospodárskej pôdy, zachovanie
kvalitatívnych vlastností poľnohospodárskej pôdy a predchádzanie výskytu a šíreniu burín na
neobrábaných poľnohospodárskych pozemkoch.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60308 – Cestná doprava a pozemné komunikácie
Cieľ 0D60308/1
Vykonať kontroly v rámci výkonu štátneho dozoru v staniciach technickej
kontroly s cieľom prispieť k zníţeniu dopravnej nehodovosti.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet kontrol
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

R+1
2016

Plán

80

80

Skutočnosť

203

128

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: Odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií v roku
2015 vykonali 128 štátnych odborných dozorov nad stanicami technickej kontroly. Štátny
odborný dozor nad stanicami technickej kontroly sa vykonával na základe ročného plánu
v súlade s usmernením MDVRR SR a ustanoveniami zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach
prevádzky vozidiel na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov. Kontroly boli zamerané na priebeh a dôslednosť vykonávania
technickej kontroly, na vedenie evidencie tlačív, kontrolu kalibračných listov meradiel
a prístrojov, platnosť osvedčení o odbornej spôsobilosti kontrolných subjektov.
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Vykonávané kontroly napomáhajú k tomu, aby technické kontroly motorových
vozidiel boli vykonávané v plnom súlade so znením príslušných platných zákonných úprav,
metodických pokynov a ostatných technických predpisov, na základe čoho sa dosahuje
zníţenie dopravnej nehodovosti motorových vozidiel z dôvodu zlého technického stavu
vozidiel. Vykonávali sa tieţ kontroly vozidiel za účelom zisťovania, či prevádzkovatelia
vozidiel podrobujú vozidlá pravidelným a administratívnym kontrolám v stanovených
lehotách.
Cieľ bol splnený.
Podprogram : 0D604 – Archívnictvo
Prvok: 0D60401 - Archívnictvo
Cieľ 0D60401/1
Zdigitalizovať minimálne 5 000 archívnych dokumentov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet
Rok

Počet zdigitalizovaných archívnych dokumentov
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

5 000

5 000

Skutočnosť

25 530

30 603

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: Slovenský národný archív v roku 2015 v rámci
systematickej digitalizácie archívnych dokumentov vyhotovil celkovo 19 676 kusov
digitálnych kópií archívnych dokumentov. Archív pokračoval v systematickej digitalizácii
osobného fondu Andrej Hlinka, ako aj v systematickej digitalizácii archívneho fondu
Slovenská tlačová kancelária (1939-1945). Archív vyhotovil 926 kusov digitálnych kópií
archívnych dokumentov z archívneho fondu Štátny pozemkový úrad Praha. Zvyšok počtu
vyhotovených digitálnych kópií archívnych dokumentov je z archívneho fondu Dušan
Jurkovič (50 kusov) a menšie objednávky (1 088 kusov).
Slovenský národný archív, špecializované pracovisko Slovenský banský archív v Banskej
Štiavnici
Štátny ústredný banský archív (do 31.10.2015) v roku 2015 v rámci systematickej digitalizácie
archívnych dokumentov vyhotovil celkovo 2 002 kusov digitálnych kópií archívnych
dokumentov.
Archív pokračoval v systematickej digitalizácii veľkorozmerných banských máp a plánov
Hlavného komorskogrófskeho úradu v Banskej Štiavnici, ktoré sú zapísané v registri
UNESCO Pamäť sveta. V roku 2015 bolo z tohto fondu zdigitalizovaných 1 949 obrazových
dokumentov. Od roku 2007, kedy sa začalo so systematickou digitalizáciou tohto fondu, bolo
zdigitalizovaných uţ 13 154 obrazových dokumentov. Pre Štátny archív v Nitre pobočka
Komárno sa zdigitalizovalo 53 veľkorozmerných archívnych dokumentov.
Systemizovaná digitalizácia banských máp sa realizuje na veľkoformátovom skeneri CRUSE
145P, ktorý je po deviatych rokoch prevádzky technicky zastaraný, opotrebovaný a málo
výkonný. Pri sprístupňovaní archívnych fondov sa vyuţíva programová aplikácia ProArchiv
Inventáre. Počas roka 2015 v nej pribudlo 584 záznamov pri vyhotovovaní ďalšieho zväzku
katalógu ordinárií od r. 1691 z fondu Hlavný komorskogrófsky úrad v Banskej Štiavnici
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(1001)1524 – 1919 (1924). Pokračovalo sa aj v katalogizovaní príručnej archívnej kniţnice
v aplikácii ProArchiv Kniţnica. Počas roku 2015 sa zaevidovalo 653 zväzkov, celkove je
v tejto aplikácii zaradených 15 459 záznamov.
Štátny archív v Prešove, špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči
Štátny archív v Levoči (do 31.10.2015) vyhotovil v roku 2015 v rámci systematickej
digitalizácie spolu 5 519 digitálnych kópií archívnych dokumentov. Archív pokračoval
v systematickom skenovaní a digitálnom snímkovaní archívnych dokumentov z týchto fondov:
Magistrát mesta Gelnica 552 skenov, Provincia XVI spišských miest 282 skenov (1 kniha),
Magistrát mesta Spišské Podhradie 38 skenov (19 listín) a 14 snímkov pečatí. (1 kniha).
Dokončila sa systematická digitalizácia osobného fondu Valentína Kalinaya (celkovo
4 623 skenov). Okrem toho sa z rôznych fondov pre archív a bádateľov na objednávku
z 245 predlôh archívnych dokumentov vyhotovilo 24 skenov. Kópie dokumentov pre svoje
potreby ukladá archív naďalej vo formáte tif a pre bádateľov ich vyhotovuje vo formáte jpg.
Terajšie datové úloţisko digitálnych kópií v archíve uţ absolútne nepostačuje, je nevyhnutné
jeho kapacitu pre ďalšiu digitalizáciu rozšíriť. Na úseku sprístupňovania archívnych fondov
sa vyuţívala programová aplikácia ProArchiv Inventáre (Slúţnovský úrad Spišská Stará Ves,
144 záznamov), archív pouţíval aj programy ProArchiv Kniţnica (12 záznamov) a Bach –
Predarchívna starostlivosť pribudlo (52 záznamov).
Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Banská Bystrica
Štátny archív v Banskej Bystrici, pobočka Banská Bystrica (do 31.10.2015) v roku 2015
v rámci programu digitalizácie archívnych dokumentov vyhotovil 3 046 digitálnych kópií
(1202 AD) systematickým skenovaním archívnych dokumentov, z toho z fondu Banská
Bystrica, mesto so zriadeným magistrátom 1255 – 1922 - 2 971 digitálnych kópií (1201 AD)
v dvoch formátov tif a jpg. Pre potreby bádateľov bol zdigitalizovaný jeden archívny
dokument z fondu Ľubietová, slobodné kráľovské banské mesto (78 kópií/1 AD) a iné
24 skenov. Z prevádzkových dôvodov (generálna revízia archívnych fondov, reorganizácia
štruktúry archívu) sa v 2. polroku v digitalizácii nepokračovalo. Stále nie je doriešené uloţenie
hotových skenov. Zatiaľ sa pouţíva externý disk (2TB a DVD nosiče).
V programe Proarchiv Inventáre sa pokračuje v práci na rozpracovanom inventári
z archívneho fondu Okresný národný výbor v Banskej Bystrici 1960-1990, odbor
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva (333 záznamov v APV BachInventáre.
Ďalej sa pokračuje na sprístupnení archívneho fondu Okresný národný výbor v Banskej
Bystrici 1960-1990, odbor miestneho hospodárstva, odbor výstavby a odbor
poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva.
Cieľ bol splnený.
Podprogram : 0D605 – Azylová politika
Prvok: 0D60501 – Azylová politika
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Cieľ 0D60501/1
Zabezpečiť starostlivosť pre ţiadateľov o udelenie azylu počas azylového konania.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento
Rok

Zabezpečiť starostlivosť žiadateľom o udelenie azylu
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

100

100

Skutočnosť

100

75

Komentár k monitorovaniu cieľa: Migračný úrad MV SR za rok 2015 evidoval 330 ţiadostí
o udelenie azylu. Z uvedeného počtu splnilo predpoklady na udelenie azylu 8 ţiadateľov
o azyl a 41 cudzincov, ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana. Zároveň bola predĺţená
doplnková ochrana 46 cudzincom o ďalší rok. 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 identifikovať nakoľko azylant zvládol integráciu do spoločnosti, tzn. jeho
schopnosť samostatne existovať. Za obdobie od 1.1.2015 do 31.12.2015 bolo udelené štátne
občianstvo SR 5 azylantom.
Do procesu integrácie boli aktívne zapojené mimovládne organizácie financované
z prostriedkov Európskej únie, ktoré prostredníctvom projektu zabezpečovali proces integrácie
v nadväznosti na prvotné aktivity vykonávané v podmienkach Migračného úradu MV SR.
V prechodnom období od mája do novembra 2015, kedy fondy ERF a AMIF nenadväzovali
a financovanie z európskych fondov v oblasti integrácie osôb s medzinárodnou ochranou
nebolo moţné, boli na tento účel vyčlenené prostriedky zo štátneho rozpočtu a na základe
verejného obstarávania bol vybraný projekt neziskovej organizácie Slovenskej katolíckej
charity, ktorý bol implementovaný na celom území Slovenska. So Slovenskou katolíckou
charitou bola na účel zabezpečenia sluţieb v oblasti integrácie osôb s medzinárodnou
ochranou uzatvorená „Zmluva o poskytovaní sluţieb“.
Pri výpočte ukazovateľa úspešnosti integrácie nie sú hodnotení maloletí azylanti.
V pobytovom tábore v Rohovciach a Opatovskej Novej Vsi ako aj v záchytnom tábore
v Humennom je zabezpečovaná výučba slovenského jazyka.
Z celkového počtu 8 azylantov bolo úspešne integrovaných 6 azylantov.
Cieľ bol splnený čiastočne.
Podprogram : 0D606 – Integrovaný záchranný systém
Prvok: 0D60601 – Integrovaný záchranný systém
Cieľ 0D60601/1
Zvýšiť rýchlosť príjmu volaní na jednotné európske číslo tiesňového volania 112.
Do roku 2015 dosiahnuť, ţe na 80 % volaní bude odpovedať operátor strediska
tiesňového volania do 10 sekúnd.
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Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento
Rok

Dosiahnuté % tiesňových volaní, u ktorých je odpoveď na tiesňové volania do 10 sekúnd.
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

70

80

Skutočnosť

69,3

78

Komentár k monitorovaniu cieľa: V priebehu roka 2015 sa pokračovalo v napĺňaní cieľa
skrátiť odozvu na hovory prichádzajúce na jednotné európske číslo tiesňového volania 112.
Za spomínané obdobie bolo prijatých 1 593 369 volaní a z toho bola na 1 242 827 volaní
odpoveď do 10 sekúnd, čo predstavuje zlepšenie oproti roku 2014 o 8,7 %.
Cieľ bol splnený čiastočne.
Podprogram : 0D607 – Centrálna podpora
Prvok: 0D60701 – Centrálna podpora
Cieľ 0D60701/1
Zabezpečiť hardvérovú, softvérovú, sieťovú, telekomunikačnú infraštruktúru
a IT bezpečnosť v rámci rezortu M SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento

Rok

Posúdiť a zabezpečiť všetky relevantné požiadavky
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

100

100

Skutočnosť

100

100

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: Hardvérová, softvérová, sieťová a telekomunikačná
infraštruktúra a IT bezpečnosť v rámci rezortu MV SR bola zabezpečovaná na základe
poţiadaviek a v súlade s pridelenými finančnými prostriedkami.
Cieľ bol splnený.
Cieľ 0D60701/2
Kaţdoročne zabezpečiť nákup čistopisov dokladov pre občanov SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet kusov

Nákup čistopisov dokladov
R–1
2014

R
2015

Plán

1 000 000

1 000 000

Skutočnosť

1 433 400

1 950 000

Rok

Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2015 bolo zakúpených pre potreby občanov
Slovenskej republiky 700 000 kusov čistopisov osvedčení o evidencii vozidla, 700 000 kusov
čistopisov občianskych preukazov a 300 000 kusov čistopisov cestných pasov, 250 000 kusov
čistopisov vodičských preukazov, spolu 1 950 000 kusov čistopisov. Výdavky na nákup
čistopisov boli v roku 2015 financované z prvku 0D60101, nakoľko od 1.1.2014 patrí táto
činnosť do kompetencie odboru dokladov PPZ.
Cieľ bol splnený.
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Prvok: 0D60702 – Starostlivosť o ľudské zdroje
Cieľ 0D60702/1
Poskytovať ročne dávky výsluhového a dôchodkového zabezpečenia, prídavkov
k dôchodkom a výsluhových príspevkov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet dávok

Rok

Počet vyplácaných dávok, prídavkov a príspevkov
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

20 000

19 100

Skutočnosť

19 028

19 556

Komentár k monitorovaniu cieľa: K 31.12.2015 bolo zabezpečených 19 556 vyplácaných
dávok, prídavkov a príspevkov. Vyplatené boli všetky príslušné dávky.
K podstatnému nárastu nových poberateľov dávok výsluhového a dôchodkového
zabezpečenia, prídavkov k dôchodku a výsluhových príspevkov došlo v roku 2010, keď počet
poberateľov zvýšil z dôvodov nárastu počtu odchádzajúcich príslušníkov Policajného zboru,
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej sluţby mimo
sluţobného pomeru. Taktieţ došlo k zlúčeniu osobitných účtov MV SR a GR Ţelezničnej
polície do jednotného systému osobitného účtu MV SR.
K stabilizácii policajtov v Policajnom zbore, príslušníkov Hasičského a záchranného
zboru a príslušníkov Horskej záchrannej sluţby prispela novela zákona č. 328/2002 Z. z.,
realizovaná prostredníctvom zákona č. 80/2013 s účinnosťou od 1.5.2013. Hlavným zámerom
návrhu zákona bolo vytvoriť legislatívne predpoklady pre zníţenie výdavkov na osobitný
systém sociálneho zabezpečenia a zámerom bola aj stabilizácia policajtov v Policajnom zbore,
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej sluţby.
Počet poberateľov dávok zo sociálneho zabezpečenia sa v roku 2015 zvýšil
o 970 nových poberateľov. Ukončených bolo 442 poberateľov dávok výsluhového
zabezpečenia, z toho 366 poberateľov z dôvodu úmrtia, 7 poberatelia pre znovu prijatie
do policajného zboru a 69 poberateľov ukončených z iných dôvodov napr. ukončenie
poberania výsluhového príspevku, sirotského dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku,
resp. vdoveckého výsluhového dôchodku, čo v medziročnom vyjadrení znamená zvýšenie
počtu poberateľov dávok o 528 poberateľov.
Celkový stav k 31.12.2015 je 19 556 poberateľov dávok, prídavkov a príspevkov.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60703 – Vzdelávanie príslušníkov PZ a HaZZ
Cieľ 0D60703/1
Kaţdoročne odborne pripraviť na získanie základného a špecializovaného
policajného vzdelania príslušníkov Policajného zboru zradených vo výkone štátnej
sluţby na funkcie s kvalifikačným predpokladom úplného stredného vzdelania.
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Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet policajtov

Rok

Počet policajtov, ktorí získali základné a špecializované policajné vzdelanie
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

900

900

Skutočnosť

1 091

846

Komentár k monitorovaniu cieľa: Odborné vzdelávanie je koncipované so širokým profilom
zameraným na osvojenie si celého spektra základných činností policajnej sluţby.
Stredoškolské vzdelávanie pre príslušníkov Policajného zboru zabezpečujú stredné
odborné školy Policajného zboru. Stredná odborná škola Policajného zboru Bratislava
zabezpečuje pomaturitné zdokonaľovacie štúdium. Stredná odborná škola Policajného zboru
Košice zabezpečuje pomaturitné kvalifikačné štúdium a pomaturitné zdokonaľovacie štúdium.
Stredná odborná škola Policajného zboru Pezinok zabezpečuje pomaturitné kvalifikačné
štúdium.
Plánované merateľné ukazovatele vychádzajú z plánovanej kapacity stredných
odborných škôl Policajného zboru a predpokladanej potreby prijímania nových príslušníkov
Policajného zboru.
V období od 1.1.2015 do 31.12.2015 v stredných odborných školách Policajného zboru
získalo základné a špecializované policajné vzdelanie celkom 846 príslušníkov Policajného
zboru zaradených vo funkcii s kvalifikačným predpokladom úplného stredného vzdelania,
t. j. 94 % z ročného plánu.
Z uvedeného počtu:
a) základné policajné vzdelanie získalo 508 príslušníkov Policajného zboru, z toho:
● 251 príslušníkov v SOŠ PZ Pezinok
● 199 príslušníkov v SOŠ PZ Košice
● 58 príslušníkov v SOŠ PZ Bratislava
b) špecializované policajné vzdelanie získalo 338 príslušníkov Policajného zboru, z toho:
● 299 príslušníkov v SOŠ PZ Bratislava
● 39 príslušníkov v SOŠ PZ Košice
Z dôvodu nenaplnenia plánovaného ukazovateľa sa voľné kapacity škôl vyuţili
na ďalšie vzdelávanie príslušníkov PZ.
Cieľ bol splnený. V roku 2015 boli zabezpečené všetky poţiadavky útvarov PZ na získanie
základného policajného vzdelania a špecializovaného policajného vzdelania.
Cieľ 0D60703/2
Zabezpečiť odbornú prípravu a praktický výcvik HaZZ na zásahovú
a záchranársku činnosť v rozsahu 9 000 osobodní absolvovanej odbornej prípravy.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Osobodni

Rok

Počet osobodní absolvovanej odbornej prípravy príslušníkmi HaZZ v SŠPO MV SR a VC HaZZ Lešť
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

9 000

9 000

Skutočnosť

10 220

16 493
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Komentár k monitorovaniu cieľa: Špecializované prípravy príslušníkov HaZZ 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
a špecializovaná príprava v oblasti právnych vzťahov v osobnom úrade. 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 získanie odbornosti na poskytovanie prvej pomoci. SŠPO
MV SR v Ţiline vykonáva okrem uvedených príprav pre príslušníkov HaZZ aj odborné
prípravy na úseku ochrany pred poţiarmi pre zamestnancov hasičských jednotiek, právnické
osoby a fyzické osoby – podnikateľov.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60704 – Agenda splnomocnencov vlády SR
Cieľ 0D60704/1
Efektívna koordinácia integrácie marginalizovaných rómskych komunít a pomoci
a podpory poskytovanej z prostriedkov Európskej únie.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet predložených projektov OK HP MRK financovaných z OP TP
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

R+1
2016

Plán

5

4

Skutočnosť

5

6

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: K naplneniu uvedeného cieľa prispievajú aktivity, ktoré
koordinátor horizontálnej priority marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „HP
MRK“) realizoval v roku 2015 v rámci 6 projektov financovaných z operačného programu
Technická pomoc. Ide o nasledovné projekty:
1. Projekt "Informovanie a publicita pri zabezpečovaní implementácie HP MRK v období
2014-2015",
2. Projekt – „Zborník príkladov dobrej praxe HP MRK"
3. Projekt – „Refundácia miezd koordinátora HP MRK do konca roka 2015"
4. Projekt - „Technická podpora činnosti koordinátora HP MRK“,
5. Projekt - „Pracovné cesty koordinátora HP MRK“,
6. Projekt - „Zahraničné pracovné cesty koordinátora HP MRK“
Výročná konferencia HP MRK sa konala dňa 8.12.2015 v Účelovom zariadení Hotel Bôrik,
Bratislava. V mesiaci november 2015 koordinátor HP MRK zrealizoval 4 Evaluačné semináre
čo priniesli Lokálne stratégie komplexného prístupu v oblasti integrácie marginalizovaných
rómskych komunít so zástupcami samospráv, zástupcami mimovládnych organizácií a za
prítomnosti odbornej verejnosti. Dňa 9.11.2015 bol Evaluačný seminár uskutočnený
v Prešovskom a Košickom kraji za účasti Petra Polláka splnomocnenca vlády SR pre rómske
komunity a dňa 16.11.2015 bol Evaluačný seminár uskutočnený v Banskobystrickom
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a Nitrianskom kraji. V mesiaci október 2015 zabezpečil koordinátor HP MRK zhotovenie
zborníka "Uplatňovanie komplexného prístupu v prostredí MRK - príklady dobrej praxe"
v počte 500 ks s počtom strán 52. Zámerom zborníka je sprostredkovať príklady dobrej praxe
v obciach, ktoré uplatnili komplexný prístup, t.j. boli realizované projekty, ktoré majú vplyv
na kľúčové oblasti - vzdelávanie, zdravie, zamestnanosť a bývanie.
Cieľ bol splnený.
Podprogram : 0D608 – Riadenie a kontrola
Prvok: 0D60801 – Riadenie a kontrola
Cieľ 0D60801/1
Zabezpečiť plnenie úloh a efektívne realizovať činnosť ústredného orgánu
MV SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento
Rok

Percento plnenia úloh a zabezpečenia činnosti ústredného orgánu MV SR
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

100

100

Skutočnosť

100

100

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: Za rok 2015 boli úlohy a činnosti ústredného orgánu
Ministerstva vnútra SR zabezpečované v plnom rozsahu. Za rok 2015 pripravil odbor
právnych sluţieb 1 120 stanovísk k zmluvám a dodatkom, v ktorých jednou zo zmluvných
strán je MV SR, resp. Slovenská republika zastúpená MV SR, uzatváraným podľa
Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a zákon Národnej rady Slovenskej republiky
č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov pre útvary MV SR
vrátane zmlúv s cudzím prvkom a grantových zmlúv na čerpanie finančných prostriedkov
Európskej únie.
Cieľ bol splnený.
Podprogram : 0D609 – Voľby
Prvok: 0D60901 – Voľby do orgánov samosprávy obcí
Cieľ 0D60901/1
V roku 2014 zabezpečiť konanie volieb do orgánov samosprávy obcí podľa
platných predpisov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento
Rok

Zabezpečenie volieb
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

Plán

100

Skutočnosť

100

R
2015
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R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: Voľby do orgánov samosprávy obcí sa v roku 2015
nekonali.
Prvok: 0D60902 – Nové voľby do orgánov samosprávy obcí
Cieľ 0D60902/1
Kaţdoročne zabezpečiť konanie nových volieb do orgánov samosprávy obcí podľa
platných predpisov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento
Rok

Zabezpečenie nových volieb
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

100

100

Skutočnosť

100

100

Komentár k monitorovaniu cieľa: Finančné prostriedky na zabezpečenie nových volieb do
orgánov samosprávy obcí v roku 2015 sú rozpočtované v rámci rozpočtu sekcie verejnej
správy ministerstva vnútra.
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky
č. 332/2014 Z. z. z 26. novembra 2014 o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy
obcí sa dňa 7. marca 2015 vykonali nové voľby do orgánov samosprávy v obciach v
nasledujúcich okresoch: Dunajská Streda, Senica, Trnava, Trenčín, Nitra, Topoľčany,
Liptovský Mikuláš, Kysucké Nové Mesto, Ţilina, Lučenec, Poltár, Veľký Krtíš, Ţiar nad
Hronom, Keţmarok, Levoča, Prešov, Svidník, Spišská Nová Ves a Trebišov.
Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 45/2015 Z. z.
zo dňa 10. marca 2015 o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí sa dňa
13. júna 2015 vykonali nové voľby do orgánov samosprávy v obciach v nasledujúcich
okresoch: Galanta, Myjava, Martin, Turčianske Teplice, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Ţiar
nad Hronom, Levoča, Medzilaborce, Snina, Roţňava a Sobrance.
Podľa rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 138/2015 Z. z.
o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí zo dňa 17. júna 2015 sa dňa
24. októbra 2015 vykonali nové voľby do orgánov samosprávy v okresoch: Dunajská Streda,
Nové Zámky, Nové Mesto nad Váhom, Prešov a Svidník.
Finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti obvodnej volebnej komisie v súvislosti
s konaním nových volieb konaných v mesiaci marec, jún a október 2015 boli okresným
úradom poskytnuté v daných mesiacoch. Na základe predloţeného vyúčtovania prostriedkov
štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov spojených s novými voľbami okresnými úradmi sekcia
verejnej správy vykonala rozpočtové opatrenia na úhradu výdavkov pre miestne a okrskové
volebné komisie za nové voľby do orgánov samosprávy obcí konané v mesiaci apríl 2015,
august 2015 a november 2015.
Finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti okrskových a miestnych volebných
komisií boli obciam poukázané na základe predloţeného vyúčtovania prostriedkov štátneho
rozpočtu na úhradu výdavkov spojených s novými voľbami.
Cieľ bol splnený.
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Prvok: 0D60903 – Voľby do orgánov samosprávnych krajov
Cieľ 0D60903/1
V roku 2017 zabezpečiť konanie volieb do orgánov samosprávnych krajov podľa
platných predpisov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento
Rok

Zabezpečenie volieb
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

100

Skutočnosť

Komentár k monitorovaniu cieľa: Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa v roku
2015 nekonali.
Prvok: 0D60904 – Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Cieľ 0D60904/1
V roku 2014 zabezpečiť konanie voľby prezidenta Slovenskej republiky podľa
platných predpisov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento
Rok

Zabezpečenie volieb
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

100

Skutočnosť

100

Komentár k monitorovaniu cieľa: Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa v roku
2015 nekonala.
Prvok: 0D60905 – Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Cieľ 0D60905/1
V roku 2016 zabezpečiť konanie volieb do NR SR podľa platných predpisov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento
Rok

Zabezpečenie volieb
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

100

Skutočnosť

Komentár k monitorovaniu cieľa: Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
sa v roku 2015 nekonali.
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Prvok: 0D60906 – Nové voľby do orgánov samosprávnych krajov
Cieľ 0D60906/1
Kaţdoročne zabezpečiť konanie nových volieb do orgánov samosprávnych krajov
podľa platných predpisov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento
Rok

Zabezpečenie nových volieb
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

100

Skutočnosť

0

100
neboli
vyhlásené

100

100

Komentár k monitorovaniu cieľa: Nové voľby do orgánov samosprávnych krajov
v priebehu roka 2015 neboli vyhlásené.
Prvok: 0D60907 – Voľby do Európskeho parlamentu
Cieľ 0D60907/1
V roku 2014 zabezpečiť konanie volieb do Európskeho parlamentu poľa platných
predpisov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento
Rok

Zabezpečenie nových volieb
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

100

Skutočnosť

100

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: Voľby do Európskeho parlamentu sa v roku 2015
nekonali.
Prvok: 0D60908 – Referendum
Cieľ 0D60908/1
Kaţdoročne zabezpečiť konanie referenda podľa platných predpisov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento
Rok

Zabezpečenie referenda
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

100

100

Skutočnosť

0

100

30

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: Na základe rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky
č. 320/2014 Z. z. z 27. novembra 2014 o vyhlásení referenda sa dňa 7. februára 2015
uskutočnilo referendum. Finančné prostriedky na vykonanie referenda boli rozpočtované
v rámci rozpočtu sekcie verejnej správy ministerstva vnútra. Pouţili sa na krytie výdavkov
súvisiacich s materiálno – technickým a organizačným zabezpečením referenda, a to na
zabezpečenie činnosti Ústrednej komisie pre referendum, obvodných komisií pre referendum
a okrskových komisií pre referendum. Ministerstvo vnútra zabezpečilo v súvislosti
s vykonaním referenda tlač a distribúciu hlasovacích lístkov, preukazov, metodických
a informačných materiálov, príručiek a ďalších tlačovín, materiál na vybavenie miestností na
hlasovanie, hlasovacie schránky, prenosné schránky na hlasovanie, zásteny a ďalším materiál,
školenie príslušných zamestnancov okresných úradov, občerstvenie, stravovanie a cestovné
náhrady členov Ústrednej komisie pre referendum a členov odborno-administratívneho útvaru
Ústrednej komisie pre referendum.
Sekcia verejnej správy vykonala rozpočtové opatrenia na úhradu výdavkov súvisiacich
so zabezpečením činnosti obvodných komisií pre referendum (cestovné náhrady, občerstvenie,
stravovanie a ďalšie nevyhnutné výdavky) a okrskových komisií pre referendum (kancelárske
potreby, cestovné náhrady, občerstvenie, stravovanie, poštovné, hovorné, vybavenie
referendových miestností štátnou zástavou, vlajkou a znakom, odmeny členov okrskovej
komisie pre referendum, odmeny pomocným pracovným silám, odmeny za doručenie
oznámenia o čase a mieste konania referenda a ďalšie nevyhnutné výdavky) počas prípravy
a konania referenda.
Na základe predloţeného vyúčtovania okresnými úradmi boli poskytnuté niektorým
okresným úradom finančné prostriedky na dofinancovanie okrskových komisií pre referendum
v prípade, ţe tieto neboli realizované z vratiek od obcí v rámci okresu. Nevyčerpané finančné
prostriedky boli vrátené na účet ministerstva vnútra. Podľa sumárneho vyčíslenia výdavkov za
krajské riaditeľstvá Policajného zboru v súvislosti s konaním referenda boli v mesiaci apríl
vykonané rozpočtové opatrenia a preúčtované výdavky spojené s ochranou verejného poriadku
a s ochranou pri prevoze zápisníc o výsledkoch hlasovania príslušníkmi Policajného zboru.
Po predloţení ţiadosti Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráţe zabezpečila
sekcia verejnej správy v mesiaci apríl refundáciu výdavkov spojených s vykonaním referenda
v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody.
Cieľ bol splnený.
Podprogram : 0D60A – Projekty Európskej únie
Prvok: 0D60A01 – Európsky fond pre utečencov
Cieľ 0D60A01/1
Poskytnúť ţiadateľom o udelenie azylu sociálnu, materiálnu a právnu pomoc
alebo asistenciu.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet žiadateľov

Rok
Plán
Skutočnosť

Bázický

Počet žiadateľov o azyl, ktorým bola poskytnutá pomoc alebo asistencia
R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

R+1
2016

700

700

1 074

41

31

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený ročný cieľ poskytnúť ţiadateľom o azyl
sociálnu, materiálnu a právnu pomoc alebo právnu asistenciu bol v roku 2015 napĺňaný
v rámci projektu „Lepšia kvalita ţivota pre všetkých VI“ konečného príjemcu Slovenská
humanitárna rada. Príjemcami sociálnej pomoci bolo 18 osôb, príjemcami právnej pomoci
a/alebo právnej asistencie 17 osôb a príjemcami materiálnej pomoci 6 osôb. Zhodnotenie
plnenia uvedeného cieľa bolo vykonané na základe disponibilných údajov z priebeţnej
monitorovacej správy projektu. Cieľ nebol naplnený, pretoţe v sledovanom období sa
realizoval len jeden projekt na území západného Slovenska (v predchádzajúcom roku to boli
dva projekty pokrývajúce celé územie SR) a sledovaného obdobia sa týka len mesiac január
2015, keďţe implementácia projektu bola ukončená 31. januára 2015.
Cieľ nebol splnený.
Cieľ 0D60A01/2
Poskytnúť osobám, ktoré získali na území SR niektorú z foriem medzinárodnej
ochrany – ubytovanie, sociálne poradenstvo a kurzy slovenského jazyka.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet osôb

Rok

Počet osôb, ktoré získali na území SR niektorú z foriem ochrany
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

130

130

Skutočnosť

1 208

460

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený ročný cieľ poskytnúť osobám, ktoré získali na
území SR niektorú z foriem medzinárodnej ochrany, ubytovanie, sociálne poradenstvo a kurzy
slovenského jazyka, meraný počtom osôb, bol v prvej polovici roka 2015 naplnený v rámci
projektu „STEP 2“ konečného príjemcu Marginal a projektu „Rafael“ konečného príjemcu
Slovenská katolícka charita. V rámci projektov bolo poskytnuté sociálne poradenstvo
242 klientom, podpora ubytovania formou konečného príspevku bola poskytnutá 122 osobám
a 96 osôb navštevovalo kurzy slovenského jazyka. Uvedené údaje sú za obdobie od 1. januára
2015 do 31. mája 2015, keď skončila implementácia projektu „STEP 2“.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60A02 – Európsky fond pre návrat
Cieľ 0D60A02/1
Zabezpečiť vykonanie nútených návratových operácií štátnych príslušníkov
tretích krajín.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet zrealizovaných nútených návratových operácií
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

300

150

Skutočnosť

493

138

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený ročný cieľ – zabezpečiť vykonanie nútených
návratových operácií štátnych príslušníkov tretích krajín nebol v roku 2015 naplnený.
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V sledovanom období bolo zrealizovaných 138 nútených návratov. Uvedený údaj reflektuje
počet nútených návratov (administratívne a súdne vyhostenie) osôb, ktoré spĺňali podmienky
cieľovej skupiny pre národný projekt SK 2013 RF NP A1/A6 (realizovaný od 1.7.2014 do
30.6.2015); projekt bol implementovaný Úradom hraničnej a cudzineckej polície PPZ.
Cieľ bol splnený čiastočne.
Cieľ 0D60A02/2
Zabezpečiť vykonanie dobrovoľných návratov štátnych príslušníkov tretích
krajín do krajiny pôvodu.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet zrealizovaných dobrovoľných návratov
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

80

Skutočnosť

30

51

64

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený ročný cieľ – zabezpečiť vykonanie
dobrovoľných návratov štátnych príslušníkov tretích krajín do krajiny pôvodu bol v roku 2015
splnený. V sledovanom období bolo vykonaných 64 dobrovoľných návratov cudzincov
zahŕňajúcich nelegálnych migrantov, ţiadateľov o azyl a migrantov poskytnutou doplnkovou
ochranou. Dobrovoľné návraty boli realizované Medzinárodnou organizáciou pre migráciu
IOM v rámci individuálneho projektu SK 2012 RF OC 2/1 financovaného z ročného programu
2013 Európskeho fondu pre návrat.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60A03 – Fond pre vonkajšie hranice
Cieľ 0D60A03/1
Podporiť ďalšie postupné vybudovanie integrovaného systému správy vonkajších
hraníc vo vzťahu ku kontrole osôb a dozoru nad vonkajšími hranicami.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: km

Rok

Dĺžka inštalovaného podzemného perimetrického kábla na vonkajšej pozemnej hranice SR s Ukrajinou.
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

6,5

6,03

Skutočnosť

6,5

5,82

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený ročný cieľ - podporiť ďalšie postupné
vybudovanie integrovaného systému správy vonkajších hraníc vo vzťahu ku kontrole osôb
a dozoru nad vonkajšími hranicami bol v roku 2015 splnený čiastočne inštalovaním
podzemného perimetrického kábla v dĺţke 5,82 km na vonkajšej hranici SR s Ukrajinou.
Inštalácia tohto kábla bola predmetom projektu SK 2013 EBF P1/1 NP.
Zmena dĺţky inštalovaného perimetrického kábla bola vykonaná z dôvodu revízie
ročného programu EBF (Fondu pre vonkajšie hranice) na podnet Úradu hraničnej
a cudzineckej polície P PZ (UHCP P PZ) ako príjemcu grantu akcie 1 a akcie 2. UHCP P PZ
navrhlo zrušenie akcie 2 „Opatrenia na ochranu severného úseku pozemnej
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slovensko-ukrajinskej hranice doplnením detekčného systému „Radiobarrier“ a presunutie
finančných prostriedkov alokovaných na túto akciu do akcie 1 „Opatrenia na ochranu
severného úseku pozemnej slovensko-ukrajinskej hranice detekčným a monitorovacím
systémom“. V rámci tejto akcie bola dĺţka perimetrického kábla zmenšená, avšak boli pridané
doplnkové monitorovacie zariadenia v počte 47 kusov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Počet obstaraných automobilov
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

14

11

Skutočnosť

14

11

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2015 bolo zabezpečených 11 automobilov
(2 osobné vozidlá, 2 terénne vozidlá, 5 vozidiel typu SUV a 2 dodávkové motorové vozidlá)
pre príslušníkov finančnej správy za účelom zvýšenia efektívnosti výkonu kontroly a dozoru
na vonkajšej pozemnej a vzdušnej hranici schengenského priestoru.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Počet obstaraných štvorkoliek a snežných skútrov
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

R+1
2016

Plán

10

4

Skutočnosť

10

4

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2015 boli zabezpečené 4 špeciálne dopravné
prostriedky (3 štvorkolky, 1 skúter) pre príslušníkov finančnej správy za účelom zvýšenia
efektívnosti výkonu kontroly a dozoru na vonkajšej pozemnej a vzdušnej hranici
schengenského priestoru.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: km

Rok
Plán
Skutočnosť

Doplnenie detekčného systému „Radiobarrier“ využívaných na vonkajšej hranici SR s Ukrajinou
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

30

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

4,4

0

0

Komentár k monitorovaniu cieľa: Revíziou ročného programu Fondu pre vonkajšie hranice
2013 došlo k zrušeniu projektu SK 2013 EBF P1/2 NP, ktorým sa predpokladalo naplnenie
stanoveného cieľa.
Cieľ bol splnený čiastočne.
Cieľ 0D60A03/2
Podporiť budovanie a fungovanie informačných systémov potrebných
na implementovanie právnych nástrojov Európskej únie v oblasti vonkajších hraníc
a víz.
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Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Počet zastup. úradov SR v zahr., na kt. došlo k obmene hardvér. komponentov sys. nár. časti VIS
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

3

40

Skutočnosť

3

36

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený ročný cieľ bol splnený v roku 2015.
V sledovanom období bolo ukončené verejné obstarávanie na nákup hardvérových
komponentov systému národnej časti VIS pre všetky dotknuté zastupiteľské úrady SR
a zrealizované verejné obstarávanie na nákup čítačiek odtlačkov prstov. Predmetné zariadenia
boli dodané a inštalované na 36 zastupiteľských úradoch SR v zahraničí.
Cieľ bol splnený. Pôvodne schválený počet 40 zastupiteľských úradov sa zníţil na
36 zastupiteľských úradov z dôvodu zrušenia niektorých úradov alebo ich dočasného
uzatvorenia.
Cieľ 0D60A03/3
Skvalitnenie výkonu úloh spojených s uplatňovaním právnych predpisov EÚ
v oblasti vonkajších hraníc a víz a posilnenie kapacít a odbornosti orgánov
zodpovedných za riadenie vonkajších hraníc a konzulárnych úsekov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Počet zakúpených počítačových zostáv a mobilných zariadení na overovanie pravosti dokladov
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

21

Skutočnosť

21

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený ročný cieľ bol splnený v roku 2015,
a to prostredníctvom projektu Úradu hraničnej a cudzineckej polície PPZ s názvom
„Zabezpečenie vybavenia školiacej miestnosti ÚHCP PPZ pre potreby vzdelávania
príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície“. Projekt bol ukončený 30. júna 2015 nákupom
počítačových zostáv a mobilných zariadení na overovanie pravosti dokladov.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60A04 – Fond na spolufinancovanie zahraničnej pomoci
Cieľ 0D60A04/1
Poskytnúť finančné prostriedky minimálne 5 projektom na predfinancovanie
a spolufinancovanie.
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Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet projektov

Rok

Počet projektov, na ktoré budú poskytnuté finančné prostriedky
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

5

Skutočnosť

5

6

2

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený ročný cieľ poskytnúť finančné prostriedky
5 projektom na predfinancovanie a spolufinancovanie z Fondu na spolufinancovanie
zahraničnej pomoci nebol v roku 2015 splnený. Z tohto fondu boli v roku 2015 podporené iba
dva projekty, vzhľadom k tomu, ţe o poskytnutie finančných prostriedkov na
predfinancovanie a spolufinancovanie projektov v sledovanom období poţiadali iba dva
rezortné útvary. Podporenými projektmi boli projekt „Systém včasného varovania“
(HUSKRQUA – EK2011100104) sumou vo výške 48 857,29 eur a projekt „Zlepšenie
pripravenosti záchranných zloţiek MV SR“ (CANISPOL) sumou vo výške 2 004,00 eur.
Okrem uvedeného prostriedky Fondu na spolufinancovanie zahraničnej pomoci boli
čerpané aj na riešenie krízovej situácie v Pobytovom tábore Opatovská Nová Ves – krytie
výdavkov na sociálne, psychologické a právne poradenstvo v sume 149 253,64 eur, ako aj na
financovanie vypracovania hodnotiacich správ Programu Solidarita a riadenie migračných
tokov 2007 – 2013 v sume 34 500,00 eur.
Cieľ nebol splnený.
Prvok: 0D60A05 – Fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín
Cieľ 0D60A05/1
Zabezpečiť vzdelávacie kurzy a poradenstvo pre štátnych príslušníkov tretích
krajín s legálnym pobytom v SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet štátnych príslušníkov, ktorým bol poskytnutý kurz alebo poradenstvo
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

1 400

500

Skutočnosť

3 711

837

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený ročný cieľ – zabezpečiť vzdelávacie kurzy
a poradenstvo pre štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom v SR bol v roku
2015 naplnený na cca 167 %. Vzdelávacie kurzy a poradenstvo vrátane poskytovania právnej
pomoci boli cieľovej skupine fondu poskytnuté v rámci projektov ročného programu EIF 2013
celkovo 837 príslušníkom. Projekty, ktorými bol napĺňaný daný cieľ, realizovala
Medzinárodná organizácia pre migráciu IOM v rámci projektu SK 2013 EIF P1/6 IP
„Migračné informačné centrum IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza
VII)“ a Liga za ľudské práva v rámci projektu SK 2013 EIF P1/7 IP „Právna poradňa pre
pobyt a občianstvo 5“. Slovenská katolícka charita v rámci projektu SK 2013 P1/2 IP „Bakhita
IV“ poskytovala poradenstvo a vzdelávanie pomocou kurzov pre cieľovú skupinu maloletých
bez sprievodu. Projekt IOM bol ukončený dňa 31.5.2015 a projekty Ligy za ľudské práva
a Slovenskej katolíckej charity boli ukončené 30.6.2015.
Cieľ bol splnený.
36

Cieľ 0D60A05/2
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:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Počet zahrnutých komunít z cieľovej skupiny v projektových aktivitách
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

3

3

Skutočnosť

6

8

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený ročný 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 2015 naplnený na
cca 267 %. V rámci ročného programu EIF 2013 bol realizovaný projekt Nadácie Milana
Šimečku SK 2013 EIF P1/9 IP „Nové menšiny v obrazoch, tónoch a naţivo“, v ktorom bolo
zapojených 8 komunít cudzincov. Projekt bol ukončený 30.6.2015.
Cieľ bol splnený.
Cieľ 0D60A05/3
Zabezpečiť vyškolenie odborných kapacít zainteresovaných subjektov v oblasti
integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín s legálnym pobytom v SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet osôb

Rok
Plán
Skutočnosť

Počet osôb, ktoré absolvovali školiace aktivity v oblasti integrácie cudzincov
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

100

100

91

77

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený ročný cieľ – zabezpečiť vyškolenie odborných
kapacít zainteresovaných subjektov v oblasti integrácie štátnych príslušníkov tretích krajín
s legálnym pobytom v SR s plánovaným počtom 100 osôb bol v roku 2015 naplnený na 77 %.
Aktivity súvisiace s vyškolením odborných kapacít realizovala v rámci ročného programu EIF
2013 Medzinárodná organizácia pre migráciu IOM prostredníctvom projektu SK 2013 EIF
P3/2 IP „Posilnenie interkultúrnych zručností a regionálnej spolupráce odborníkov pracujúcich
s migrantmi v Slovenskej republike V“. V rámci projektu bolo vyškolených 77 účastníkov
úradov, ktoré s zaoberajú problematikou pobytu a integrácie štátnych príslušníkov tretích
krajín. Projekt bol ukončený 30.5.2015.
Cieľ bol splnený čiastočne.
Prvok: 0D60A06 – Fond pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)
Cieľ 0D60A06/1
Prispievať k efektívnemu riadeniu migračných tokov v Slovenskej republike
v oblasti azylu a medzinárodnej ochrany, integrácie a návratovej politiky.
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Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet projektov

Rok

Počet projektov k efekt. riadeniu migrač. tokov v SR v obl. azylu a medzin. Ochrany.
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

0

10

Skutočnosť

0

8

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený ročný cieľ prispievať k efektívnemu riadeniu
migračných tokov v Slovenskej republike v oblasti azylu a medzinárodnej ochrany, integrácie
a návratovej politiky bol v roku 2015 splnený na 80 %. V roku 2015 bolo v rámci plnenia
Národného programu AMIF zo strany zodpovedného orgánu zrealizovaných 6 výziev na
predkladanie ţiadostí o grant, v rámci ktorých bolo úspešných a zazmluvnených celkovo
8 projektov v celkovej výške 864 253,36 eur.
Cieľ bol splnený čiastočne.
Prvok: 0D60A07 – Fond pre vnútornú bezpečnosť – nástroj pre finančnú podporu vonkajších
hraníc a víz (ISF Borders)
Cieľ 0D60A07/1
Prispievať k posilňovaniu vnútornej bezpečnosti v EÚ prostredníctvom podpory
spoločnej vízovej politiky a riadenia a ochrany vonkajších hraníc EÚ, vrátane boja proti
nelegálnej migrácii.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet projektov

Rok

Počet projektov zamer. na podporu spoločnej vízovej politiky a riadenia, ochrany vonk. hraníc EÚ v SR
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

0

5

Skutočnosť

0

0

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený cieľ nebol v roku 2015 splnený, nakoľko
Národný program Fondu pre vnútornú bezpečnosť bol Európskou komisiou schválený aţ
30.11.2015.
Cieľ nebol splnený.
Prvok: 0D60A08 – Fond pre vnútornú bezpečnosť – nástroj pre finančnú podporu policajnej
spolupráce, predchádzania trestnej činnosti a krízového riadenia (ISF Police)
Cieľ 0D60A08/1
Prispievať k posilňovaniu vnútornej bezpečnosti v EÚ prostredníctvom podpory
akcií zameraných na prevenciu kriminality, boj proti cezhraničnej závaţnej
a organizovanej trestnej činnosti, riadenie bezpečnostných rizík a kríz a prípravu
a ochranu obyvateľstva a kritickej infraštruktúry proti teroristickým útokom a iným
bezpečnostným udalostiam v Slovenskej republike.
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Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet projektov

Rok

Počet projektov na prevenciu kriminality, boj proti org. trestnej činnosti, riadenie bezpeč. Rizík
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

1

Skutočnosť

4

0

0

Komentár k monitorovaniu cieľa: Národný program pre Fond pre vnútornú bezpečnosť bol
Európskou komisiou schválený 30.11.2015. Z uvedeného dôvodu stanovený cieľ pre rok 2015
nebol splnený.

Prvok: 0D60A09 – Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete
Cieľ 0D60A09/1
Zabezpečiť včasnú úhradu spolufinancovania SR na grande Európskej komisie
po schválení záverečnej správy o činnosti národného kontaktného bodu EMN v súlade
so zmluvou uzatvorenou medzi vládou a IOM.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledku
MJ: Počet

Rok

Počet uhradených zmlúv.
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

1

Skutočnosť

1

1

1

Komentár k monitorovaniu cieľa: Finančné prostriedky na financovanie operačného grantu
Európska migračná sieť na rok 2015 vo výške 46 215,25 eur boli poskytnuté Medzinárodnej
organizácii pre migráciu dňa 21.5.2015.
Cieľ bol splnený.

Prvok: 0D60B01 Technická pomoc pre OP EVS
Cieľ 0D60B01/1
Počet administratívnych kapacít podieľajúcich sa na činnostiach spojených
s OP EVS.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledku
MJ: Počet kapacít

Rok

Zabezpečená implementácia OP EVS.
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Plán
Skutočnosť

Komentár k monitorovaniu cieľa: Prvok 0D60B01 Technická pomoc pre OP EVS bol
nahradený prvkom 0D60B02 Technická pomoc pre OP EVS.
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Cieľ 0D60B01/2
Do roku 2023 zabezpečiť proces riadenia, implementáciu
a informovanosť pre Operačný program Efektívna verejná správa.

a publicitu

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledku
MJ: Logická hodnota áno / nie

Rok

Bázický

Realizované aktivity na podporu publicity a informovanosti
R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán
Skutočnosť

Komentár k monitorovaniu cieľa: Prvok 0D60B01 Technická pomoc pre OP EVS bol
nahradený prvkom 0D60B02 Technická pomoc pre OP EVS.
Prvok: 0D60B02 Technická pomoc pre OP EVS
Cieľ 0D60B02/1
Zabezpečiť implementáciu OP EVS do roku 2023.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledku
MJ: Počet

Rok

Počet administratívnych kapacít podieľajúcich sa na činnostiach spojených s OP EVS.
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

70

Skutočnosť

69

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha pokračuje.
Počet administratívnych kapacít podieľajúcich sa na činnostiach spojených s OP EVS dosiahol
v roku 2015 stav 69. V rámci operačného programu Efektívna verejná správa neboli v roku
2015 zverejnené výzvy na predkladanie projektov, ktoré by mali vplyv na finančné čerpanie
pomoci z Európskej únie a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie. Finančné prostriedky na
krytie mzdových nákladov zamestnancov podieľajúcich sa na činnostiach spojených
s OP EVS boli čerpané z rozpočtu kapitoly a operačného programu Technická pomoc.
Cieľ bol splnený čiastočne.
Cieľ 0D60B02/2
V rokoch 2014 – 2023 zabezpečiť proces riadenia, implementáciu a publicitu
a informovanosť pre Operačný program Efektívna verejná správa.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledku
MJ: Logická hodnota áno / nie

Rok

Bázický

Realizované aktivity na podporu publicity a informovanosti
R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

áno

Skutočnosť

áno

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha pokračuje.
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R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

V termíne do 31.12.2015 boli realizované aktivity na podporu publicity a informovanosti
(úvodná konferencia k OP EVS, monitorovacie výbory, Deň MV SR, 3. Zasadnutie MV SR
pre OP EVS, EK seminár ku kvalite vo verejnej správe TOOLBOX).
V rámci operačného programu Efektívna verejná správa neboli v roku 2015 zverejnené
výzvy na predkladanie projektov, ktoré by mali vplyv na finančné čerpanie pomoci
z Európskej únie a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.
Cieľ bol splnený.
Program : 0E9 – OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA
Zámer:
Proklientsky orientovaná, transparentná VS, poskytujúca svoje sluţby rýchlo,
efektívne a kvalitne, v záujme podpory udrţateľného rastu, tvorby pracovných miest
a sociálnej inklúzie.
Komentár: Uznesením vlády SR č. 228 zo 14. mája 2014 k Návrhu operačného programu
Efektívna verejná správa na roky 2014 – 2020 vláda schválila Ministerstvo vnútra ako
platobnú jednotku pre operačný program Efektívna verejná správa na roky 2014 – 2020.
Podprogram: 0E901 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Prvok: 0E90101 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna verejná správa
Cieľ 0E90101/1
Do roku 2023 zabezpečiť postupnú implementáciu projektov a projektových
zámerov pre skvalitnenie systémov a optimalizáciu procesov verejnej správy vrátane
oblasti verejného obstarávania, a tieţ pre modernizovanie riadenia ľudských zdrojov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Logická hodnota áno / nie

Rok

Bázický

Schválené projekty a projektové zámery
R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

áno

Skutočnosť

nie

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha pokračuje.
V rámci operačného programu Efektívna verejná správa neboli v roku 2015 zverejnené výzvy
na predkladanie projektov, ktoré by mali vplyv na finančné čerpanie pomoci z Európskej únie
a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.
Cieľ nebol splnený.
Prvok: 0E90102 – Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
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Cieľ 0E90102/1
Do roku 2023 zabezpečiť postupnú implementáciu projektov a projektových
zámerov súvisiacich so zvýšením efektívnosti, kvality, nezávislosti súdneho systému
a vymoţiteľnosti práva.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledku
MJ: Logická áno / nie

Rok

Bázický

Schválené projekty a projektové zámery
R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

áno

Skutočnosť

nie

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha pokračuje.
V rámci operačného programu Efektívna verejná správa neboli v roku 2015 zverejnené výzvy
na predkladanie projektov, ktoré by mali vplyv na finančné čerpanie pomoci z Európskej únie
a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.
Cieľ nebol splnený.
MEDZIREZORTNÉ PROGRAMY:

Program : 002 – CIVILNÉ NÚDZOVÉ PLÁNOVANIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Zámer:
Kvalitný plánovací proces zabezpečujúci efektívne pouţívanie zdrojov pri
kolektívnej podpore strategických objektov aliancie.
Komentár: Skvalitnením plánovacieho procesu civilného núdzového plánovania sa
zabezpečuje efektívnejšie pouţívanie zdrojov pri kolektívnej podpore strategických zámerov
aliancie. K tomu napomáha aj skvalitnenie procesu prípravy odborníkov krízového
manaţmentu rôznymi formami vzdelávania a vykonávania cvičení. Zámer bol plnený v rámci
limitu finančných prostriedkov pridelených v podprograme 00201 – MV SR – civilné núdzové
plánovanie v SR.
Podprogram : 00201 – MV SR Civilné núdzové plánovanie v SR
Cieľ 00201/1
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:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Počet zaškolených odborníkov a expertov
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

R+1
2016

Plán

10

10

Skutočnosť

10

10

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2015 sa vybraní zamestnanci sekcie zúčastňovali

odborných a vzdelávacích podujatí. Workschopu CO a CNP v Lotyšsku a Rige sa zúčastnil
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jeden zamestnanec, traja zamestnanci sa zúčastnili zasadnutia pracovnej skupiny krízového
manaţmentu, civilnej ochrany a civilného núdzového plánovania v Ostrave a jeden
zamestnanec sa zúčastnil pravidelného zasadnutia CPG NATO v Bruseli. Dvaja zamestnanci
sa zúčastnili EENA konferencie v Bukurešti a dvaja v Ostrave workschopu k implementácii
systému eCall v štátoch EU. Jeden zamestnanec sa zúčastnil v Rakúsku IOM
Camp Coordination and Camp Management Cours.
Cieľ bol splnený.

Podprogram: 05T03 - Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia
Cieľ 05T03/1
Kaţdoročne operatívne poskytnúť humanitárnu pomoc do zahraničia.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Logická hodnota áno/nie

Rok

Bázický

Vyčlenenie finančných prostriedkov na zabezpečená humanitárna pomoc do zahraničia
R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

áno

Skutočnosť

áno

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: Za rok 2015 bola Slovenskou republikou realizovaná
a poskytnutá materiálna humanitárna pomoc do zahraničia 16 krát pre 9 krajín:
1) Ukrajinu I.
- druh pomoci: výstrojný a zdravotnícky materiál pre MO UA v hodnote 469 674,66 eur
(MO SR);
2) Ukrajina II.
- druh pomoci: humanitárny materiál v hodnote 161 160,79 eur (oblečenie, obuv, drogistický
tovar a liečivá pre ČK UA (Tesco a zdravotnícke firmy);
3) Albánsko.
- druh pomoci: humanitárny materiál v hodnote 69 675,98 eur (prikrývky, skladacie postele,
JP-75, generátory 4,8 kW; kalové čerpadlá, uteráky, zimné kabáty) pre MV Albánska;
4) Ukrajina III.
- druh pomoci: humanitárny materiál liečivá v hodnote 104 654,00eur (zimné ošatenie pre
700 osôb a chirurgické rukavice) pre MO UA;
5) Ukrajinu IV.
- druh pomoci: humanitárny materiál liečivá a obväzy v hodnote 116 673,85 eur pre
Ukrajinskú pravoslávnu cirkev – Kyjevský patriarchát; Neziskovú nadáciu Medzinárodná
asociácia pre podporu Ukrajiny a Celonárodné občianske zdruţenie "Ukrajinská sluţba
záchrany";
6) Ukrajinu V.
- druh pomoci: humanitárny materiál v hodnote 126 539,29 eur pre Ukrajinskú pravoslávnu
cirkev – Kyjevský patriarchát; Neziskovú nadáciu Medzinárodná asociácia pre podporu
Ukrajiny 1. (SŠHR SR) prikrývky, nepremokavé plachty, prestieradlá, (MO SR)
43

lekárničky. 2. (SŠHR SR) prikrývky, uteráky, zimné vloţky do nohavíc, trenírky, plachty
farebné, ušianky, tielka, traky;
7) Nepál
- druh pomoci: humanitárny materiál v hodnote 76 571,74 eur (Infúzie Glukózy (5 350,- eur);
stany, nepremokavé plachty, poľné postele, prikrývky, spacie vaky, elektrocentrály,
osvetľovacie súpravy, termosky, jednorazový jedálenský riad, poľné fľaše, ešusy
(71 221,74 eur) pre IOM; CARE CENTRE IN MELAMCCHI;
8) Maďarsko
- druh pomoci: humanitárny materiál v hodnote 2 685,74 € (5 x stany S-65) pre
MV Maďarska;
9) Bosna a Hercegovina
- druh pomoci: humanitárny materiál - oblečenie a obuv pre 34 osôb Horskej záchrannej
sluţby v hodnote 3 830,10 eur;
10) Srbsko I.
- druh pomoci: humanitárny materiál - spacie vaky, prikrývky, sterilné rukavice, oblečenie
a obuv pre deti a dospelých v hodnote 85 254,04 eur pre Červený kríţ Srbska;
11) Srbsko II.
- druh pomoci: humanitárny materiál - zásobníky na vodu, poľné stoly a stoličky, prestieradlá
a oblečenie pre dospelých v hodnote 193 816,89 eur pre Červený kríţ Srbska;
12) Slovinsko I.
- druh pomoci: humanitárny materiál - Prikrývky, spacie vaky, poľné stoly, postele poľné,
prestieradlá na postele v hodnote 29 316,19 eur pre Správu Slovinskej republiky pre civilnú
ochranu a na zmiernenie následkov katastrof;
13) Chorvátsko
- druh pomoci: humanitárny materiál - prikrývky, spacie vaky, elektrické ohrievače, poľné
kachle, postele poľné, gumové čiţmy v hodnote 24 953,64 eur pre MH Chorvátska;
14) Rumunsko
- druh pomoci: zdravotnícky humanitárny materiál v hodnote 1 995,47 eur pri príleţitosti
návštevy prezidenta v SR (odstránenie následkov poranení následkom poţiaru v Bukurešti);
15) Srbsko III.
- druh pomoci: humanitárny materiál - prikrývky, generátory 6 kW, poľné kachle, plášte do
daţďa, karimatky, hygienické súpravy pre jednotlivcov, izotermické podloţky v hodnote
48 530,24 eur pre Komisariát pre utečencov a migráciu v Srbskej republike;
16) Slovinsko
- druh pomoci: zostava ubytovacích a sanitárnych kontajnerov v hodnote 127 440,00 eur pre
Správu Slovinskej republiky pre civilnú ochranu a na zmiernenie následkov katastrof.
Celkom za rok 2015 bola poskytnutá humanitárna pomoc v hodnote 1 642 772,62 eur.
Cieľ bol splnený.
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Podprogram: 06E0J - MV SR – Miesta riadenia pre obranu štátu
Zámer:
V súlade s uzneseniami vlády SR zabezpečiť plne funkčné miesta riadenia
vybavené komunikačnými a informačnými systémami pre riešenie krízových situácií
interoperatibilné s NATO a EÚ, modernizovať infraštruktúru prevádzky chráneného
objektu, ktorý je v správe Ministerstva vnútra SR zaradeného vládou SR do kategórie
objektov osobitnej dôleţitosti, podľa poţiadaviek jeho budúceho uţívateľa, ktorým je
Úrad vlády SR.
Komentár: Zámer podprogramu nebol z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov
v hodnotenom období plnený.
Cieľ 06E0J/1
Vybudovať dátové a telekomunikačné prepojenie objektu, ktorý je v správe
MV SR s určenými telekomunikačnými a dátovými centrami.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento

Rok

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

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

R+1
2016

Plán

50

0

0

100

Skutočnosť

0

0

0

0

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2015 neboli na vybudovanie dátového
a telekomunikačného prepojenia objektu s telekomunikačnými a dátovými centrami vyčlenené
finančné prostriedky.
Cieľ nebol splnený.
Podprogram: 06G1L Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy – MV SR
Prvok: 06G01L01 Zlepšenie kvality
a neziskovými organizáciami – MV SR

sluţieb

poskytovaných

verejnou

správou

Cieľ 06G1L01/1
Preškoliť zamestnancov záchranných a riadiacich zloţiek IZS v pôsobnosti
MV SR na nástroje a metodiky riadenia IZS.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet preškolených zamestnancov
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

1 868

933

Skutočnosť

1 865

933

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: Školenia projektu „Národného programu vzdelávania
zameraného na školenie orgánov krízového riadenia a záchranných zloţiek IZS v pôsobnosti
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MV SR“ sa zrealizovali podľa schváleného harmonogramu a všetky plánované aktivity boli
v plánovanom termíne 25. mája 2015 ukončené.
Cieľ bol splnený.
Cieľ 06G1L01/2
Zvýšiť jazykovú úroveň zamestnancov záchranných a riadiacich zloţiek IZS
v pôsobnosti MV SR.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet zamestnancov
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

R+1
2016

Plán

280

140

Skutočnosť

280

140

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľov: Školenia projektu „Národného programu vzdelávania
zameraného na školenie orgánov krízového riadenia a záchranných zloţiek IZS v pôsobnosti
MV SR“ za účelom zvýšenia jazykovej úrovne zamestnancov záchranných zloţiek IZS
v pôsobnosti MV SR sa zrealizovali v súlade s harmonogramom aktivít do 25. mája 2015,
keď boli ukončené všetky aktivity projektu.
Cieľ bol splnený.
Podprogram: 06G1O Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy – MV SR
Prvok: 06G1O01 - Zlepšenie kvality sluţieb poskytovaných verejnou správou
a neziskovými organizáciami – MV SR
Cieľ 06G1O01/1
Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a ich riadenia v oblasti verejnej správy
a mimovládnych neziskových organizácií.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet osôb

Rok

Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektov.
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

R+1
2016

Plán

0

50

Skutočnosť

0

160

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
schválilo realizáciu projektu „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality
sluţieb poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO“,
ktorého realizátorom bola Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj
občianskej spoločnosti. Realizácia národného projektu bola ukončená k 31.12.2015. Projekt sa
financuje z Európskeho sociálneho fondu, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia v dvoch
opatreniach: 4.1. a 3.3. V roku 2016 budú prebiehať procesy schvaľovania výdavkov na ESF
(MPSVR).
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K navýšeniu skutočného počtu osôb zapojených do podporených projektov oproti
plánovanému stavu došlo z dôvodu, ţe pri plánovaní projektu sa vychádzalo z premisy,
ţe jedna osoba má právo zúčastniť sa všetkých aktivít naprieč celým projektom – všetkých
workshopov, školení, kurzov, seminárov. V skutočnosti sa do aktivít projektu zapojili niektorí
ľudia viacnásobne, iní podľa záujmu, časových a iných kapacít. Výsledný stav plnenia
merateľného ukazovateľa odzrkadľuje vysoký záujem ľudí o projekt a jednotlivé aktivity.
Cieľ bol splnený.

Podprogram: 06G1Q OP Ľudské zdroje 2014 – 2020 – MV SR
Prvok: 06G1Q01 – Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Cieľ 06G1Q01/1
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK na všetkých stupňoch vzdelávania
s dôrazom na predprimárne vzdelávanie.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Logická hodnota áno/nie

Rok

Bázický

Vyhlásenie výziev.
R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán
Skutočnosť

Komentár k monitorovaniu cieľov: Prvok 06G1Q01 bol nahradený prvkom 06G1Q04
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.
Prvok: 06G1Q02 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít
Cieľ 06G1Q02/1
Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Logická hodnota áno/nie

Rok

Bázický

Vyhlásenie výziev
R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Plán
Skutočnosť

Komentár k monitorovaniu cieľov: Prvok 06G1Q01 bol nahradený prvkom 06G1Q04
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít.
Prvok: 06G1Q03 – Technická pomoc
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Cieľ 06G1Q03/1
Do roku 2023 zabezpečiť
a informovanosť pre OP ĽZ.

proces

riadenia,

implementáciu

a publicitu

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet osôb

Počet administratívnych kapacít podieľajúcich sa na činnostiach spojených s OP ĽZ.
Bázický

Rok

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

61

Skutočnosť

73

Komentár k monitorovaniu cieľov: Úloha pokračuje.
V rámci operačného programu Ľudské zdroje neboli v roku 2015 zverejnené výzvy na
predkladanie projektov, ktoré by mali vplyv na finančné čerpanie pomoci z Európskej únie
a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie. Finančné prostriedky na krytie mzdových nákladov
podieľajúcich sa na činnostiach spojených s OP ĽZ boli čerpané z rozpočtu kapitoly.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 06G1Q04 – Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Cieľ 06G1Q04/1
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK na všetkých stupňoch vzdelávania
s dôrazom na predprimárne vzdelávanie.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Logický áno / nie

Bázický

Rok

Vyhlásenie výziev
R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

áno

Skutočnosť

nie

Komentár k monitorovaniu cieľov: Úloha pokračuje.
V rámci operačného programu Ľudské zdroje neboli v roku 2015 zverejnené výzvy na
predkladanie projektov, ktoré by mali vplyv na finančné čerpanie pomoci z Európskej únie
a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.
Cieľ nebol splnený.
Prvok: 06G1Q05 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít
Cieľ 06G1Q05/1
Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania.
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Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Logický áno / nie

Rok

Bázický

Vyhlásenie výziev
R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

áno

Skutočnosť

nie

Komentár k monitorovaniu cieľov: Úloha pokračuje.
V rámci operačného programu Ľudské zdroje neboli v roku 2015 zverejnené výzvy na
predkladanie projektov, ktoré by mali vplyv na finančné čerpanie pomoci z Európskej únie
a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.
Cieľ nebol splnený.
Podprogram: 06H03 – Hospodárska mobilizácia MV SR
Cieľ 06H03/1
Zabezpečiť a nepretrţite vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie
v 75 subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MV SR podľa poţiadaviek
vyplývajúcich z právnych predpisov a uznesení vlády SR na úseku hospodárskej
mobilizácie.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento

Rok

Percento plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

100

100

100

Skutočnosť

60

99,3

99,4

Komentár k monitorovaniu cieľa: Opatrenia hospodárskej mobilizácie boli v roku 2015
plnené čiastočne. Ide o dlhodobý cieľ 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 vykonávané priebeţne na úseku krízového plánovania
v systéme hospodárskej mobilizácie podľa § 5 písm. a) zákona o hospodárskej mobilizácie
a prípravy zamestnancov subjektov hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MV SR ( ďalej len
„subjekty HM“) na úseku vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie a na
zabezpečovanie údrţby majetku určeného na účely hospodárskej mobilizácie (ďalej len
„majetok HM“).
Úlohy a opatrenia, ktoré vykonáva rozpočtová organizácia – ministerstvo
s nákladovými strediskami vo svojej pôsobnosti a subjekty hospodárskej mobilizácie
v pôsobnosti ministerstva boli v roku 2015 zamerané na odbornú prípravu zamestnancov.
Cieľ bol splnený čiastočne.
08B – ĎALŠÍ ROZVOJ OCHRANY OBYVATEĽOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY
PROTI CHEMICKÝM ZBRANIAM
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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.
Komentár: Zaradením programu 08B – Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej
republiky proti chemickým zbraniam do programovej štruktúry sa vytvoril predpoklad na
zabezpečenie zvýšenia ochrany 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.
Deklarované ciele, vzhľadom na nepridelenie finančných prostriedkov v poţadovanej výške
neboli v roku 2015 splnené. Pridelené finančné prostriedky v podprograme 08B01 na rok
2015 vo výške 10 800 eur boli pouţité na nákup spotrebného materiálu, nevyhnutných
náhradných dielov a detekčných trubičiek pre kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany
a na opravu a servis prístrojov.
08B01 – MV SR – Ďalší rozvoj ochrany obyvateľov Slovenskej republiky proti
chemickým zbraniam
Cieľ 08B01/1
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:
MU: Výsledok
MJ: Percento

Rok

Dosiahnuté percento vybavenia kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

70

100

Skutočnosť

0

0

Komentár k monitorovaniu cieľa: Na obstaranie vybavenia kontrolných chemických
laboratórií civilnej ochrany neboli v roku 2015 pridelené finančné prostriedky v podprograme
08B01. Pridelené finančné prostriedky boli pouţívané len na opravy a servis monitorovacej
techniky a nákup spotrebného materiálu. Čiastočne sa vybavenie novými prístrojmi KCHL
realizovalo v rámci projektu Švajčiarsky finančný mechanizmus.
Cieľ nebol splnený.
Podprogram: 09702 – MV SR – Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných
organizácií

Cieľ 09702/1
Kaţdoročne zabezpečiť včasnú úhradu členských príspevkov do medzinárodných
organizácií.
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Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Počet uhradených členských príspevkov
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

R+1
2016

Plán

2

Skutočnosť

2

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: V hodnotenom období boli v rámci uvedeného
podprogramu uhradené členské príspevky dvom medzinárodným organizáciám v celkovej
sume 202 938,38 eur, z toho Medzinárodnej organizácii INTERPOL bol uhradený príspevok
vo výške 125 624 eur a Medzinárodnej organizácii pre migráciu(IOM)
vo výške
77 314,38 eur.
Cieľ bol splnený.
Podprogram 0A908 : Elektronizácia VS a rozvoj elektronických sluţieb na centrálnej
úrovni MF SR-MV SR
Prvok: 0A90801 – Elektronizácia sluţieb matriky
Cieľ 0A90801/1
Do roku 2013 zaviesť 6 elektronických sluţieb matriky dostupných on-line.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Počet zavedených elektronických služieb matriky dostupných on-line
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

Plán

6

Skutočnosť

0

R
2015

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

6

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha je ukončená vzhľadom k ukončenej Zmluve
o dielo a tieţ Zmluve o NFP ku dňu 30.10.2015. Všetky aktivity vyplývajúce zo zmlúv boli
úspešne ukončené. Dňa 25.11.2014 bol zverejnený Dodatok k Zmluve o NFP č. 5, ktorý
stanovil počet zavedených elektronických sluţieb matriky dostupných on-line na 22 (podľa
výsledkov analýzy). Dodatok k Zmluve o NFP č. 6 zverejnený dňa 27.2.2015 stanovuje posun
termínu ukončenia projektu na 10/2015 z dôvodu novely Zákona NRSR č.154/1994 Z. z.
o matrikách v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.10.2015. Dodatok č. 7 k Zmluve
o NFP bol podpísaný dňa 19.8.2015. Dodatok č. 8 k Zmluve o NFP bol podpísaný dňa
29.10.2015. V rámci dodatku č. 6, novela zavádza pojem „elektronické sluţby informačného
systému elektronická matrika“. Účinnosť predkladanej novely Zákona NRSR č.154/1994 Z. z.
o matrikách v znení neskorších predpisov je od 1.10.2015. V súčasnosti je moţné poskytovať
súbor elektronických sluţieb, ktoré sú zavedené v počte 16 pouţívateľských a 3 aplikačné ako
v testovacom tak v produkčnom prostredí. Ostávajúce 3 sluţby sú v testovacom prostredí. Do
produkcie sa nenasadili z dôvodu nedostatočnej technickej a biznisovej pripravenosti lekárov
(MZ SR) a cirkevných inštitúcií. Systém je naintegrovaný na všetky definované rozhrania.
Pokračuje integrácia iných IS VS na IS CISMA. Stav plnenia k 30.11.2015 - 100 %.
Cieľ bol splnený.
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Prvok: 0A90802 – IS Identifikátor fyzických osôb
Cieľ 0A90802/1
Do roku 2013 vytvoriť 7 elektronických sluţieb informačného systému
identifikátor fyzických osôb a zaviesť systém do prevádzky.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Počet vytvorených elektronických služieb informačného systému identifikátor fyzických osôb
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

7

Skutočnosť

0

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

0

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha pokračuje. Vzhľadom na nedostupnosť legislatívy
k navrhovaným identifikátorom fyzických osôb a pokračovanie legislatívneho procesu prijatia
účinnosti zákona o základných identifikátoroch fyzických osôb aj v roku 2016 je projekt
IS IFO rozfázovaný. Prvá fáza projektu bude ukončená v rámci OPIS a druhá fáza projektu sa
bude realizovať v rámci OPII. Z tohto dôvodu bol dňa 25.10.2015 podpísaný Dodatok č.4 k
Zmluve o dielo, ktorý upravuje časový rámec projektu a jeho ukončenie posúva k 11/2016.
Zároveň bol podpísaný Dodatok č. 6 k zmluve o NFP ktorý projekt v rámci OPIS ukončuje
k 12/2015 a súčasne bola podaná Ţiadosť o poskytnutie NFP z operačného programového
obdobia Integrovaná infraštruktúra, v ktorom bude prebiehať 2. fáza projektu. Stav
jednotlivých aktivít :
1) Aktivita Analýza a návrh riešenia: Ukončená v 09/2015
2) Aktivita Implementácia a testovanie prototypov: Ukončená v 12/2015
3) Aktivita Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien: Ukončená 12/2015
4) Aktivita Implementácia a testovanie: Ukončená 12/2015
5) Aktivita Roll-out, migrácia a stabilizácia: Aktivita sa bude fázovať a prechádza do OPII.
Činnosti v rámci aktivity prebiehajú podľa schváleného harmonogramu
6) Aktivita Podpora legislatívneho procesu: Aktivita sa bude fázovať a prechádza do OPII.
Činnosti v rámci aktivity prebiehajú podľa schváleného harmonogramu. Čerpanie finančných
prostriedkov k 12/2015 v rámci OPIS 94,38 % , v rámci OPII sa vyčerpá zvyšných 5,62 %.
Cieľ nebol splnený.
Prvok: 0A90803 – IS Register fyzických osôb
Cieľ 0A90803/1
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: Výstup
MJ: Počet

Rok

Počet zavedených a zelektronizovaných jednotných zdrojov o fyzických osobách
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

Plán

24

Skutočnosť

0

R–1
2014

0

R
2015

18

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

6

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha ukončená. Projekt bol ukončený 30.10.2015
splnením všetkých náleţitostí kladených na ukončovanie projektov OPIS. Všetky elektronické
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sluţby sú dostupné pre Informačné systémy verejnej správy ako aj pre občanov a to
v testovacom a produkčnom prostredí. Systém je naintegrovaný na všetky definované
rozhrania, vrátane IS IFO a IS RA. Bola umiestnená trvalo vysvetľujúca tabuľa, vykonaná
záverečná konferencia a poskytnutá tlačová správa. Pokračuje integrácia iných IS VS na IS
RFO tak, aby sa údaje z IS RFO vyuţívali vo všetkých IS VS, ktoré predstavujú súčasť
eGovernmentu.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0A90804 – IS Register adries
Cieľ 0A90804/1
Do roku 2013 vytvoriť 15 elektronických sluţieb centrálneho registra adries a ich
sprístupnenie pre potreby verejnej správy, fyzických a právnických osôb spolu
s integráciou IS RA do architektúry eGovernmentu na úrovni EÚ.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Počet elektronických služieb vytvorených centrálnym registrom adries
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

15

Skutočnosť

0

0

15

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha ukončená. Elektronických sluţby boli spustené
do produkcie k 1.7.2015. Stav čerpania je 100 %.
Stav jednotlivých aktivít :
1) Aktivita Analýza a návrh riešenia: ukončená v 08/2012
2) Aktivita Implementácia a testovanie prototypov: ukončená v 04/2013
3) Aktivita Legislatívna analýza, návrh a implementácia zmien: aktivita ukončená 09/2012
4) Aktivita Implementácia a testovanie: aktivita ukončená 07/2015
5) Aktivita Roll-out, migrácia a stabilizácia: aktivita ukončená 07/2015
6) Riadenie projektu a publicita: aktivita ukončená 07/2015.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0A90805 – Elektronická identifikačná karta
Cieľ 0A90805/1
V roku 2012 zaviesť 8 elektronických sluţieb riešenia elektronickej identifikačnej
karty ako jednotného prostriedku pre identifikáciu a autentifikáciu pouţívateľov
v rámci sluţieb prostredia eGovernmentu.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Počet vytvorených elektronických služieb riešenia elektronickej identifikačnej karty
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

Plán

8

Skutočnosť

0

R–1
2014

R
2015

R+1
2016
8

0

0

8
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R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: Projekt skončil podľa harmonogramu Zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v znení jej neskorších dodatkov.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0A90806 – Elektronické sluţby pre osvedčenie o evidencii vozidla
Cieľ 0A90806/1
V roku 2012 vytvoriť 21 elektronických sluţieb pre osvedčenie o evidencii vozidla
a zaviesť systém do prevádzky.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Počet vytvorených elektronických služieb pre osvedčenie o evidencii vozidla
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

Plán

21

Skutočnosť

0

R–1
2014

R
2015

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

0
0

0

21

Komentár k monitorovaniu cieľa: Realizácia projektu je ukončená. Prebehla Záverečná
kontrola na mieste SORO OPIS. Projekt bol v realizácii od 1.1.2010. K 31.3.2015 bola
ukončená Zmluva o dielo aj ukončenie aktivít projektu v rámci Zmluvy o NFP.
Od 1.4.2015 bolo spustené do produkčnej prevádzky 21 elektronických sluţieb projektu
(17 pouţívateľských a 4 aplikačné sluţby). MV SR posledné finančné aktivity projektu hradilo
z vlastného rozpočtu. Uvedené finančné prostriedky budú predmetom refundácie. Aktuálny
stav plnenia projektu: 99 % (podľa čerpania finančných prostriedkov).
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0A90807 – Elektronické sluţby centrálnej ohlasovne
Cieľ 0A90807/1
Do roku 2013 zaviesť 22 elektronických sluţieb centrálnej ohlasovne a zaviesť
systém do prevádzky.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Počet vytvorených elektronických služieb centrálnej ohlasovne
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

Plán

22

Skutočnosť

0

R
2015

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

0
10

12

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha bola zrealizovaná a ukončená. Projekt bol v
realizácii od 13.4.2011 a ukončenie realizácie aktivít projektu bolo podľa Dodatku č. 6
k Zmluve o NFP k 31.7.2015. Hlavné aktivity projektu prebehli v rámci Dodatku č. 7
k Zmluve o dielo podpísaným 16.6.2015. Podprojekt elektronické sluţby ohlasovne sa splnil
v zmysle platného harmonogramu. Aktuálny stav: 100 %
Podprojekt spoločnej infraštruktúry bol zrealizovaný v zmysle platného harmonogramu.
Aktuálny stav: 100 %
Podprojekt poskytovanie sluţieb servisdeskom bol zrealizovaný v zmysle platného
harmonogramu. Aktuálny stav: 100 %
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Podprojekt garancia bezpečnosti zodpovedajúcej infraštruktúry bol zrealizovaný v zmysle
platného harmonogramu. Aktuálny stav: 100 %
Podprojekt Systém pre manaţment dokumentov a elektronická podateľňa bol zrealizovaný
v zmysle platného harmonogramu. Aktuálny stav: 100 %
Podprojekt Integrácia sluţieb na frontend a podateľňu bol v zmysle platného harmonogramu.
Aktuálny stav: 100 %
Riadenie projektu bolo ukončené v zmysle harmonogramu.
Aktuálny stav plnenia projektu: 100 % (podľa zaplatenia finančných prostriedkov
dodávateľovi) 98 % (podľa čerpania finančných prostriedkov). Počet sluţieb je celkovo 23,
nakoľko sa jedna sluţba rozdelila na dve.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0A90808 – Elektronické sluţby mobilných jednotiek MV SR
Cieľ 0A90808/1
Do roku 2012 sprístupniť 35 elektronických sluţieb mobilných jednotiek MV SR
a zabezpečiť ich všeobecnú pouţiteľnosť.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Počet vytvorených elektronických služieb mobilných jednotiek MV SR
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

35

Skutočnosť

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha bola zrušená.
Prvok: 0A90809 – Elektronické sluţby národnej evidencie vozidiel
Cieľ 0A90809/1
Sprístupniť 45 elektronických sluţieb evidencie vozidla a zabezpečiť ich
všeobecnú pouţiteľnosť.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok
Plán

Počet sprístupnených elektronických služieb evidencie vozidla
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

45

Skutočnosť

45

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha bola splnená.
Sluţby boli spustené od 1.4.2015 pre občanov na portály portal.minv.sk
Zmluva o poskytovaní sluţieb č. SE-OVO1-2011/000051-002 bola podpísaná 25.10.2011.
Boli podpísané dodatky č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6 a č.7 ktoré posúvali harmonogram plnení a
nahrádzali 4 elektronické sluţby a v zmysle týchto dodatkov boli pripravené aj dodatky č.1,
č.2, č.3, č.4, č.5, č.6, č.7, č.8 a č.9 k zmluve o NFP tak aby boli zmluvy zosúladené.
1) Aktivita Analýza a návrh riešenia ukončená. Aktuálny stav 100 %
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2) Aktivita Príprava technologického prostredia (NEV) ukončená. Aktuálny stav 100 %
3) Aktivita Príprava technologického prostredia (Mobilné zariadenia) ukončená. Aktuálny stav
100%
4) Aktivita Príprava prototypu ukončená. Aktuálny stav 100 %
5) Aktivita Implementácia (NEV) ukončená. Aktuálny stav 100 %
6) Aktivita Implementácia (Mobilné zariadenia) ukončená. Aktuálny stav 100%
7) Aktivita Testovanie a školenie ukončená. Aktuálny stav 100 %
8) Aktivita Roll-out a stabilizácia ukončená. Aktuálny stav 100 %
Aktuálny stav plnenia projektu: 93 % (podľa čerpania finančných prostriedkov).
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0A9080A – Elektronické sluţby národnej evidencie vozidiel, časť 2
Cieľ 0A9080A/1
Vybudovanie elektronických sluţieb evidencie vozidiel, uvedenie do prevádzky
a zabezpečenie ich všeobecnej pouţiteľnosti.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledku
MJ: Počet

Rok

Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

3

0

Skutočnosť

0

3

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha bola splnená k 31.12.2015.
Zmluva o poskytovaní sluţieb č. SE-OVO1-2011/000051-002 bola podpísaná 25.10.2011.
Boli podpísané dodatky č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6 a č.7, ktoré posúvali harmonogram
a v zmysle týchto dodatkov boli pripravené aj dodatky č.1, č.2, č.3, č.4, č.5, č.6 a č.7 k zmluve
o NFP tak, aby boli zmluvy zosúladené. Dôvodom posunu boli inštalácií vozidiel a nedodané
eGOV sluţby. Zároveň odstúpil od partnerskej zmluvy NASES a tak si chýbajúcu časť
zabezpečuje MVSR.
1) Aktivita Príprava technologického prostredia - Mobilné zariadenia ukončená. Aktuálny stav
je 100%.
2) Aktivita Nasadenie prototypu ukončená. Aktuálny stav je 100 %.
3) Aktivita Príprava technologického prostredia a nasadenie - Mobilné zariadenia. Aktuálny
stav je 40 %.
4) Aktivita Analýza a návrh riešenia - Dodávka systému optimalizovanej Databázy Údajov
Evidencie Vozidiel (ODUEV) ukončená. Aktuálny stav je 100 %.
5) Aktivita Príprava technologického prostredia - Dodávka systému Optimalizovanej Databázy
Údajov Evidencie Vozidiel (ODUEV) ukončená. Aktuálny stav je 100 %.
6) Aktivita Implementácia - Dodávka systému optimalizovanej Databázy Údajov Evidencie
Vozidiel (ODUEV) ukončená. Aktuálny stav je 100 %.
7) Aktivita Testovanie a školenie - Dodávka systému optimalizovanej Databázy Údajov
Evidencie Vozidiel (ODUEV) ukončená. Aktuálny stav je 100 %.
8) Aktivita Roll-out a stabilizácia - Dodávka systému optimalizovanej Databázy Údajov
Evidencie Vozidiel (ODUEV) ukončená. Aktuálny stav je 100 %.
Aktuálny stav plnenia projektu: 60,6 % (podľa čerpania finančných prostriedkov). Ukončenie
projektu - december 2015.
Cieľ bol splnený.
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Prvok: 0A9080B – Elektronické sluţby ţivnostenského registra
Cieľ 0A9080B/1
Vybudovanie elektronických sluţieb týkajúcich sa oblasti podnikania podľa
ţivnostenského zákona.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledku
MJ: Počet

Rok

Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

6

Skutočnosť

Komentár k monitorovaniu cieľa: Projekt bol Úradom vlády SR a Ministerstvom financií
SR zrušený (na základe listu MF SR číslo: MF/006456/2014-1753 zo dňa 5.11.2014).
Cieľ nebol splnený.
Prvok: 0A9080C – Elektronické sluţby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti
osôb a majetku
Cieľ 0A9080C/1
Vybudovanie elektronických sluţieb informačných systémov Ministerstva vnútra
SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku a ich uvedenie
do prevádzky.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledku
MJ: Počet

Rok

Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

R+1
2016

Plán

15

4

Skutočnosť

4

0

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: V rámci ukončenia realizácie časti projektu
ESVPBOM - IIS MV SR Back Office boli uvedené do produkčnej prevádzky 4 elektronické
sluţby súvisiace s riešením finančných záleţitostí MV SR (SAP).
Projekt pokračoval fázou analýzy a dizajnu, ktorá bola v priebehu roka úspešne
ukončená spolu s fázou implementácie. Vzhľadom na zloţitosť celého projektu ako aj
mnoţstvo potrebných testov však nebola ukončená fáza testovania a nasadenia, ktorá sa
v zmysle Metodiky SORO fázuje do ďalšieho programového obdobia (OPII) s plánovaným
termínom ukončenia 09/2016, kedy budú splnené aj všetky merateľné ukazovatele.
Cieľ nebol splnený.
Prvok: 0A9080D – Elektronické sluţby informačných systémov MV SR na úseku policajného
zboru
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Cieľ 0A9080D/1
Podporiť činnosti MV SR modernými IKT, ktoré zlepšia príjem, spracovanie
a riešenie podnetov a udalostí od občanov zo strany polície.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledku
MJ: Počet

Rok

Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

R+1
2016

Plán

2

2

Skutočnosť

0

0

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: Projekt ukončil fázu analýzy a návrhu riešenia. Taktieţ
bola ukončená fáza implementácie, ktorá bola odprezentovaná na workshopoch, kde boli
predvedené všetky funkcionality systému v zmysle schválenej detailnej funkčnej špecifikácie.
Vzhľadom na zloţitosť celého riešenia, mnoţstvo integrácií a dotknutých subjektov nebolo
moţné vykonať kompletné testovanie systému a jeho nasadenie do produkčného prostredia.
Z tohto dôvodu sú aktivity Testovanie a Nasadenie rozdelené na dve nové aktivity Testovanie
UAT a Nasadenie rollout, ktoré budú realizované v nasledujúcom období – termín ukončenia
09/2016. Do produkčnej prevádzky boli nasadené Operačné strediská Nitra a Banská Bystrica.
Cieľ nebol splnený.
Prvok: 0A9080E – Digitálna kniţnica a digitálny archív
Cieľ 0A9080E/1
Digitalizácia obsahu kniţničných fondov a archívnych fondov, ochrana nosičov
informácií (papiera) pred degradáciou, zaloţenie udrţateľnej technológie konzervovania
a vytvorenie integrovaného digitalizačného a konzervačného pracoviska.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledku
MJ: Počet

Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line
R–1
2014

R
2015

Plán

1 261 800

1 061 840

Skutočnosť

1 637 129

1 012 209

Rok

Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: V súvislosti s realizáciou projektu Digitálna kniţnica
digitálny archív (ďalej len DKaDA) má Ministerstvo vnútra SR, prostredníctvom Slovenského
národného archívu, uzatvorenú Partnerskú zmluvu č. SITB-OPR-2012/000807-002 s hlavným
partnerom a prijímateľom nenávratného finančného príspevku Slovenskou národnou
kniţnicou. Dodatok č. 1 k partnerskej zmluve, podpísaný dňa 9.4.2014 rieši zásadnú zmenu
v realizácii projektu, a to, ţe digitalizáciu archívnych dokumentov, ktorú podľa hlavnej
partnerskej zmluvy mala vykonávať SNK, bude realizovať externý dodávateľ vybraný
hlavným partnerom projektu Slovenskou národnou kniţnicou.
Sprístupnenie zdigitalizovaných objektov vrátane metadát v správe MV SR/SNA
zabezpečuje Národné osvetové centrum prostredníctvom národného projektu Centrálna
aplikačná infraštruktúra a registratúra, ktorého cieľom a merateľným ukazovateľom je
zabezpečiť prezentovanie vyše milióna kultúrnych objektov v zdigitalizovanej podobe, čo
bude minimálne 30 % zdigitalizovaného obsahu z národných digitalizačných projektov
v rámci celej prioritnej osi 2. Z tohto dôvodu je uzatvorená Zmluva o spolupráci pri realizácii
projektov medzi Ministerstvom vnútra SR a Národným osvetovým centrom.
58

Archivovanie, dlhodobé uchovávanie a ochranu kultúrneho dedičstva v digitálnej
forme obsahu z národných digitalizačných projektov v rámci celej prioritnej osi 2 zabezpečuje
Univerzitná kniţnica v Bratislave prostredníctvom národného projektu Centrálny dátový
archív. Pre zdigitalizované objekty v správe Ministerstva vnútra SR uţ prebieha na základe
vyššie spomínanej Generickej dohody podpísanej dňa 12.5.2014 a dodatku č. 1. Dáta sú
odovzdávané do CDA on-line, prípadne off-line na páskach. Na konci mesiaca september
2015 boli zo strany SNA naplnené kvantitatívne ukazovatele projektu z hľadiska počtu
zdigitalizovaných objektov a aj strán.
Počet zdigitalizovaných objektov k 31.12.2015:
MV SR/SNA:
1 270 688 objektov
SNK:
1 378 650 objektov
Ukončenie projektu/Partnerskej zmluvy a zmluvy o NFP a jej dodatkov: 09/2015
Cieľ bol splnený.

Prvok: 0A9080F – Rozšírenie projektu Elektronické sluţby informačných systémov MV SR
na úseku policajného zboru
Cieľ 0A9080F/1
Rozšírenie projektu Elektronické sluţby informačných systémov MV SR na úseku
policajného zboru.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledku
MJ: Počet služieb

Rok

Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

R+4
2019

R+5
2020

Plán

1

Skutočnosť

0

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledku
MJ: Počet služieb

Rok

Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

R+1
2016

Plán

6

Skutočnosť

0

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledku
MJ: Počet služieb

Rok

Počet elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

R+1
2016

Plán

1

Skutočnosť

0

R+2
2017

R+3
2018

Komentár k monitorovaniu cieľa: Projekt ukončil fázu analýzy a návrhu riešenia. Taktieţ
bola ukončená fáza implementácie, ktorá bola odprezentovaná na workshopoch, kde boli
predvedené všetky funkcionality systému v zmysle schválenej detailnej funkčnej špecifikácie.
Vzhľadom na zloţitosť celého riešenia, mnoţstvo integrácií a dotknutých subjektov nebolo
moţné vykonať kompletné testovanie systému a jeho nasadenie do produkčného prostredia.
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Z tohto dôvodu aktivity Testovanie a Nasadenie budú realizované v nasledujúcom období –
termín ukončenia 09/2016.
Cieľ nebol splnený.
Prvok: 0A9080G – Elektronický archív MV SR
Cieľ 0A9080G/1
Zavedenie sofistikovaných elektronických sluţieb elektronického archívu MV SR
pre občanov, odbornú verejnosť a bádateľov, ktoré zjednodušia moţnosti prístupu
k archívnym záznamom a skrátia čas potrebný na sprístupnenie údajov z elektronického
archívneho spisu.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledku
MJ: Počet služieb

Rok

Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

R+1
2016

Plán

13

Skutočnosť

0

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: Projekt sa bude fázovať. Zmluva o dielo, dodatok č. 5 bol
podpísaný dňa 22.12.2015, dodatok č. 5 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku bol podpísaný dňa 30.12.2015. Podporné aktivity „Riadenie projektu“ a „Publicita
a informovanosť“ Ministerstvo vnútra SR realizuje z vlastných zdrojov kapitoly. Všetkých
13 sluţieb bude zavedených v priebehu roka 2016.
Cieľ nebol splnený.
Prvok: 0A9080H – Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov
Cieľ 0A9080H/1
Vybudovať integračné rozhrania (sluţby) na existujúce zdrojové registre, register
adries, fyzických osôb a ÚPVS.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet služieb

Rok

Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

R+1
2016

Plán

22

Skutočnosť

22

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha bola splnená v súlade s partnerskou zmluvou
uzatvorenou medzi Štatistickým úradom Slovenskej republiky, Ministerstvom spravodlivosti
Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Zrealizované aktivity:
- Analýza a dizajn IP MV SR RPO
- Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
- Implementácia
- Testovanie
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- Nasadenie
Sluţby spustené na portáli Štatistického úradu. V zmysle realizovaných zmlúv
č. OVO1-2015/000216-170 a OVO1-2016/000216-169 bolo dodané HW a SW vybavenie
spolu s inštaláciou a konfiguráciou. Boli dodané dokumenty popisujúce riešenie (Funkčný
a technický návrh riešenia, Testovacie scenáre a prevádzková dokumentácia).
Cieľ bol splnený.
Cieľ 0A9080I/1
Zabezpečiť poskytovanie elektronických sluţieb verejnej správy sprístupnených
na ÚPVS asistovaným spôsobom občanom a podnikateľom prostredníctvom siete IOM.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet služieb

Rok

Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

20

Skutočnosť

20

Komentár k monitorovaniu cieľa: Cieľom projektu bolo:
- vytvoriť sieť IOM,
- zabezpečiť poskytovanie elektronických sluţieb verejnej správy sprístupnených na
ÚPVS asistovaným spôsobom občanom a podnikateľom prostredníctvom siete IOM,
- zabezpečiť trvalú udrţateľnosť ich prevádzky minimálne 5 rokov po ukončení
realizácie projektu.
V rámci projektu na základe Partnerskej zmluvy bolo MV SR vytvorených 75 miest IOM
financovaných v rámci eurofondov. V rámci verejného obstarávania na MV SR bol
zabezpečený HW pre 5 miest IOM hradených zo ŠR a doplnkové vybavenie k PC (monitory,
čítačky kariet a káble) na 973 matrikách, ktoré budú zároveň aj IOM občanov.
Národný projekt bol ukončený k 31.12.2015.
Cieľ bol splnený.
Podprogram: 0AR06 – MV SR - Protidrogová politika
Cieľ 0AR06/1
Zabezpečením preventívnych aktivít na úrovni regiónov predchádzať uţívaniu
omamných a psychotropných látok a rizikám s tým spojeným.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet uskutočnených aktivít zameraných na predchádzanie užívaniu drog
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

3

Skutočnosť

5

Komentár k monitorovaniu cieľa: V hodnotenom období národná protidrogová jednotka
národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru zorganizovala dňa 18. marca 2015
konferenciu určenú pre koordinátorov protidrogovej prevencie na školách v zriaďovateľskej
pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a 26. marca 2015 bola uskutočnená
preventívna prednáška v priestoroch Strednej odbornej školy vinársko-ovocinárskej Modra.
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So zameraním na prevenciu u detí predškolského veku bola 6. mája 2015 zrealizovaná
preventívna akcia s praktickými ukáţkami práce polície v oblasti boja proti drogám
v Materskej škole na Cyprichovej ul. v Bratislave. Dňa 26. novembra 2015 bola uskutočnená
prednáška na Strednej odbornej škole gastronómie a hotelových sluţieb v Bratislave
a v spoločnosti Matador, a.s. dňa 20. novembra 2015.
Z finančných prostriedkov pridelených na realizáciu projektu s názvom „Vzdelávanie
koordinátorov protidrogových aktivít“ boli v sledovanom období zakúpené dva kusy
tzv. protidrogových kufrov obsahujúcich napodobeniny omamných a psychotropných látok,
ktoré sú vyuţívané na preventívne aktivity a tri kusy identifikačných drogových súprav
určených na detekciu prítomnosti omamných a psychotropných látok (sterové reagenty).
Cieľ bol splnený.
OAS – OCHRANA KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Zámer:
Efektívna ochrana kritickej infraštruktúry.
Komentár: 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. Zámer hodnotíme ako splnený.
Podprogram: 0AS01 - MV SR – Ochrana kritickej infraštruktúry
v Slovenskej republike
Cieľ 0AS01/1
Rozvoj aktivít na zlepšenie ochrany kritickej infraštruktúry na národnej
a medzinárodnej úrovni.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet stretnutí expertov OKI na medzinárodnej úrovni
Bázický

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

R+1
2016

Plán

5

Skutočnosť

5

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2015 sa dvaja zamestnanci zúčastnili konferencie

EENA v Bukurešti, jeden zamestnanec sekcie krízového riadenia MV SR sa zúčastnil na
6. stretnutí expertov EU – US – Canada v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry. Stretnutie sa
konalo v Rige. V mesiaci jún 2015 sa v Litve konala konferencia k cvičeniu NATO – CMX,
na ktorej sa zúčastnil jeden pracovník a v mesiaci november 2015 sa konalo Zasadanie
neformálnej pracovnej skupiny OKI v Bruseli, na ktorom sa zúčastnil taktieţ jeden pracovník.
Cieľ bol splnený.
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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.
Komentár: Výber, príprava a vysielanie nominovaných príslušníkov PZ, HaZZ, HZS
a zamestnancov MV SR do medzinárodných misií a operácií CKM boli plnené, pričom
financované boli z programu 06D Efektívna a spoľahlivá štátna správa.
Cieľ 0AU02/1
Zabezpečiť prípravu, vysielanie a priamu účasť príslušníkov PZ, HaZZ, HZS
a zamestnancov MV SR do medzinárodných misií a operácií CKM.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

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

Rok
Plán
Skutočnosť

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

R+1
2016

25

25

19

25

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: Účasť príslušníkov PZ v medzinárodných misiách
a operáciách civilného krízovému manaţmentu je v súlade s prioritami zahraničnej politiky
SR, ktorá presadzuje prevenciu a posilnenie globálnej, európskej a regionálnej bezpečnosti.
V súčinnosti s MZVaEZ sa PZ angaţuje v medzinárodných misiách a operáciách civilného
krízovému manaţmentu v rámci európskej bezpečnostnej a obrannej politiky ako aj reforme
bezpečnostného sektora OSN a venuje svoju pozornosť prioritným regiónom našej zahraničnej
politiky.
Národné príspevky pre oblasť polície boli smerované do krajín Východného
partnerstva, západného Balkánu a do misií podporujúcich reformu bezpečnostného sektora
OSN. V rámci misií OBSE naša účasť podporuje bezpečnostno-politický dialóg s krajinami
stojacimi mimo európskych a euroatlantických zoskupení, najmä s Ruskou federáciou
a krajinami Východného partnerstva. Zároveň sa venuje pozornosť posilňovaniu potenciálu
OSN pre nasadenie policajného personálu do misií OSN.
V roku 2015 pôsobili príslušníci PZ nasledovných misiách:
a) EUBAM Ukrajina/Moldavsko – štyria príslušníci PZ
b) EULEX Kosovo – šiesti príslušníkov PZ
c) EUMM Gruzínsko – dvaja príslušníci PZ
d) EUPOL Afganistan – dvaja príslušníci PZ
e) EUPOL COPPS palestínske územia – jeden príslušník PZ
f) misia OBSE Tadţikistan – jeden príslušník PZ
g) špeciálna monitorovacia misia OBSE na Ukrajine – traja príslušník PZ
h) misia OBSE Macedónsko – jeden príslušník PZ
i) misia OSN UNFICYP – štyria príslušníci PZ
j) misia OSN UNSTAMIH – šiesti príslušníci PZ
V rámci naplnenia merateľného ukazovateľa bolo vykazovaných 25 príslušníkov PZ
z dôvodu, ţe v priebehu roka 2015 bolo ukončené pôsobenie v misiách OBSE Tadţikistan,
EUPOL COPPS palestínske územia a EUPOL Afganistan, zníţený počet členov v misii
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EULEX Kosovo a navýšenie v misiách OBSE Ukrajina, EUBAM Ukrajina/Moldavsko a OSN
UNFICYP bolo realizované v druhej polovici roka 2015.
Cieľ bol splnený.
Podprogram 0D40D – SK PRES 2016 – MV SR
Cieľ 0D40D/1
Priebeţné budovanie kapacít MV SR v súvislosti s výkonom SK PRES.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet osôb

Navýšenie počtu zamestnancov v systemizácii miest MV SR
Bázický

Rok

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

8

5

Skutočnosť

8

0

Komentár k monitorovaniu cieľa: V priebehu roka 2014 boli postupne miesta navýšené na
konečný počet 8 miest (2 miesta na migračnom úrade, 6 miest v rámci Policajného zboru).
So súhlasom MZVaEZ SR tento počet miest je konečný a bude zachovaný aj v 2015 a 2016.
MU: Výsledok
MJ: Logická hodnota áno/nie

Bázický
Rok

Realizácia investičnej akcie „Bratislava, Letecký útvar MV SR – rekonštrukcia objektu“
R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

áno

áno

Skutočnosť

nie

nie

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: Na zasadnutiach v roku 2014, v čase keď sa malo
uzatvoriť verejné obstarávanie bolo dohodnuté, ţe rekonštrukcia objektu sa nebude
realizovať. Pôvodný projekt bol zastavený a úloha prešla na Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Logická hodnota áno/nie

Bázický
Rok

Zabezpečenie financovania výdavkov spojených so zabezpečením bezpečnostných opatrení v gescii MV SR
R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

Plán

áno

Skutočnosť

áno

R+1
2016

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

Komentár k monitorovaniu cieľa: V novembri 2015 bolo prijaté opatrenie ministra vnútra
SR č. 146/2015 o zriadení riadiaceho výboru a pracovných skupín na zabezpečenie
bezpečnostných opatrení počas predsedníctva SR. V zmysle opatrenia bol zriadený riadiaci
výbor ministra vnútra Slovenskej na zabezpečenie bezpečnostných opatrení a úloh
v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Zároveň boli zriadené pracovné
skupiny riadiaceho výboru za účelom vypracovania harmonogramu úloh súvisiacich
so zabezpečením bezpečnostných opatrení počas výkonu SK PRES. Jednou z úloh bola
vypracovanie súhrnu poţiadaviek na materiálno-technické zabezpečenie a jeho následná
finančná kvantifikácia. Následne prebehla komunikácia s gestormi komoditných skupín
(SE MV SR, SITB MV SR, SHNM MV SR). Súčasne SE MV SR komunikovala
s Ministerstvom financií SR o postupe a uplatnení analyzovaných finančných nárokov v rámci
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rozpočtu kapitoly Ministerstva vnútra SR. Na poslednom zasadnutí riadiaceho výboru
v januári 2016 informoval generálny riaditeľ SE MV SR o pridelení celkovej sumy vo výške
5.144.184,00 eur pre obstaranie materiálno-technického zabezpečenia v rámci výkonu
bezpečnostných opatrení počas SK PRES.
Cieľ bol aj napriek niţšiemu počtu zamestnancov splnený.

Podprogram 0DB01 – Realizácia II. etapy implementácie MZP SZO v Slovenskej
republike – MV SR
Zámer:
Zabezpečenie materiálneho a prístrojového vybavenia síl a prostriedkov rezortu
vnútra, ktoré budú určené na zásah, plnenie súčinnostných úloh na udrţiavanie
verejného poriadku a bezpečnosti pri vzniku udalosti podliehajúcej MZP SZO na
miestach vstupu.
Komentár: Cieľom podprogramu medzirezortného programu pod gesciou Ministerstva
zdravotníctva Slovenskej republiky je dosiahnuť pripravenosť rezortu vnútra na vykonávanie
opatrení v rámci jeho pôsobnosti pri riešení udalostí podliehajúcich Medzinárodným
zdravotníckym predpisom Svetovej zdravotníckej organizácie. Na realizáciu cieľov je
potrebné zabezpečiť materiálne a prístrojové vybavenie síl a prostriedkov MV SR určených na
zásah, plnenie súčinnostných úloh na udrţiavanie verejného poriadku a bezpečnosti pri vzniku
udalosti podliehajúcej MZP SZO. Zámer nebol plnený.
Cieľ 0DB01/1
Do roku 2016 vybaviť a odborne pripraviť kontrolné chemické laboratóriá
civilnej ochrany na vykonávanie odberov a meraní pri vzniku udalosti podliehajúcej
Medzinárodným zdravotným predpisom Svetovej zdravotníckej organizácie na miestach
vstupu.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Percento

Percento vybavenia kontrolných chemických laboratórií civilnej ochrany
Bázický

Rok

R–3
2012

R–2
2013

R–1
2014

R
2015

R+1
2016

Plán

62

89

Skutočnosť

0

0

R+2
2017

R+3
2018

R+4
2019

R+5
2020

100

Komentár k monitorovaniu cieľa: Na tento účel neboli z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov na kapitole MV SR v roku 2015 pridelené finančné prostriedky.
Cieľ nebol splnený.

Cieľ 0DB01/2
Do roku 2016 doplniť kapacity v pôsobnosti územných obvodov na zabezpečenie
dekontaminácie, ubytovania a stravovania na miestach vstupu.
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Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Percento

Percento doplnenia kapacít
Bázický

Rok

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Plán

62

89

Skutočnosť

0

0

100

Komentár k monitorovaniu cieľa: Na tento účel neboli z dôvodu nedostatku finančných
prostriedkov na kapitole MV SR v roku 2015 pridelené finančné prostriedky.
Cieľ nebol splnený.
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Príloha č. 4

Zoznam pouţitých skratiek
a. s.

akciová spoločnosť

AMIF

Fond pre azyl, migráciu a integráciu

AMJ

Analyticko -metodická jednotka

APZ

Akadémia Policajného zboru

CAF

Common Assessment Framework

CDDG

Committee on Democracy and Governance

ČR

Česká republika

EBF

Fond pre vonkajšie hranice všeobecného

programu Solidarita a riadenie

migračných tokov
EIF

Európsky fond

pre

integráciu štátnych

príslušníkov tretích

krajín

všeobecného programu Solidarita a riadenie migračných tokov
EK

Európska komisia

ERF

Európsky fond pre utečencov všeobecného programu Solidarita a riadenie
migračných tokov ESO efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa

ESF

Európsky sociálny fond

EU

Európska únia

EUCARIS

Európsky informačný systém vozidiel a vodičských preukazov

EUPAN

European Public Administration Network

Frontex

Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších
hraniciach členských štátov Európskej únie

HaZZ

Hasičský a záchranný zbor

HR WG

Guiding principles on Business and Human Rights

HS

Hasičská stanica

HZS

Horská záchranná sluţba

ICAO

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo

ICMPD

Medzinárodné centrum pre rozvoj migračnej politiky

INTERPOL

Medzinárodná organizácia kriminálnej polície

IOM

Medzinárodná organizácia pre migráciu

ISIZS

informačný systém integrovaného záchranného systému

IPS

Innovative Public Services

IZS

integrovaný záchranný systém

JKM

Jednotné kontaktné miesta

kapitola

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

KC

Klientske centrá

KLU

Kúpeľno-liečebný ústav

KR HaZZ

Krajské riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru

KR PZ

Krajské riaditeľstvo Policajného zboru

KRU

Kúpeľno-rehabilitačný ústav

MF SR

Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MNO

Mimovládne neziskové organizácie

MŠVVaŠ SR

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR

MV SR

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

NFP

Nenávratný finančný príspevok

NMV SR

nariadenie Ministra vnútra SR

no

nezisková organizácia

OECD

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

OP

Operačný program

OP EVS

Operačný program Efektívna verejná správa

OPIS

Operačný program informatizácia spoločnosti

OP ĽZ

Operačný program Ľudské zdroje

PDCS,SOCIA

Nadácia na podporu sociálnych zmien

PGC

Public Governance Committee

PJ

Platobná jednotka

PS-CD

Centralizovaný systém správy pokút a pohľadávok

P PZ

Prezídium Policajného zboru

PZ

Policajný zbor

RF

Európsky fond pre návrat všeobecného programu Solidarita a riadenie
migračných tokov

RP

ročný program

Solidarita

Všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov

SOŠ

Stredná odborná škola

SR

Slovenská republika

ŠCP

Športové centrum polície

ŠP

štátna pokladnica

ŠR

štátny rozpočet

t.j.

to je

TP

technická pomoc

Troika
ÚPZC
ÚHCP P PZ

formácia zloţená zo zástupcov členských krajín EÚ (napr. na úrovní
generálnych riaditeľov - DG Troika) reprezentujúcich predchádzajúcu,
súčasnú a nasledujúcu krajinu predsedajúcu Rade EÚ
Útvar policajného zaistenia cudzincov
Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ

V4

Vyšehradská skupina

Príloha č. 5
Pouţívané kódy zdrojov v roku 2015 v kapitole MV SR
Rozpočtové zdroje:

Mimorozpočtové zdroje:

rozpočtové prostriedky kapitoly

11H

transfer od ostatných subjektov verejnej správy
(okrem dotácií zo štátneho rozpočtu, štátneho
fondu a zo zdrojov Fondu národného majetku SR)

11E4

rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie
Nórskeho finančného mechanizmu

11R1

riadenie migrácie, ochrana hraníc

11R2

riadenie migrácie, ochrana hraníc

11R3

iné – k programu
spravodlivosť

13R1

riadenie migrácie, ochrana hraníc

13R3

iné – k programu Sloboda, bezpečnosť
a spravodlivosť

11O5

vzdelávanie a sociálne veci

111

11R4
13R2
13R4
131D
131E
13B5

11S1

11S2
11S3
13S1

13S2

iné – k programu Sloboda, bezpečnosť a
spravodlivosť
riadenie
migrácie,
ochrana
hraníc
–
spolufinancovanie zo ŠR
iné – k programu Sloboda, bezpečnosť a
spravodlivosť
zo štátneho rozpočtu z roku 2013 – nevyčerpané
prostriedky
zo štátneho rozpočtu z roku 2014 – nevyčerpané
prostriedky
programy
európskej
územnej
spolupráce
programového
obdobia
2007-2013
(okrem
cezhraničnej spolupráce SR-ČR)
Európsky fond regionálneho rozvoja (súčasťou týchto
prostriedkov sú aj prostriedky EÚ na financ.
programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR, ako aj
prostr. EÚ na financ. Programu OP INTERACT)
Európsky fond regionálneho rozvoja(vrátane
spolufinancovania k Programu
cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007- 2013)
Európsky fond regionálneho rozvoja (pro rata)
Európsky fond regionálneho rozvoja
(súčasťou
týchto prostriedkov sú aj prostriedky EÚ na financ.
Programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR, ako aj
prostr. EÚ na financ. Programu OP INTERACT)
Európsky fond regionálneho rozvoja
(vrátane spolufinancovania k Programu cezhraničnej
spolupráce SR – ČR 2007- 2013)

72c

fin. prostr. zo z. o poisťovníctve

72d

získané z rozdielu medzi výnosmi a nákladmi
z podnikateľskej činnosti po zdanení

72e

zmluvné a zákonné poistenie

72f

z úhrad stravy

72g

od FO alebo PO

72h

od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa
osobitného predpisu

72i

od účastníkov konania o obnove evidencie
niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim

72j

11T1

Európsky sociálny fond (prostriedky EU)

35

11T2

Európsky sociálny fond - spolufinancovanie

37

11U1

kohézny fond (prostriedky EÚ)

14

11U2

kohézny fond – spolufinancovanie zo ŠR
kohézny fond (prostr. z EÚ z 2. progr.obdobia 2007 –
2013)
kohézny fond (prostr. Na spolufinancovanie z 2.
progr.obdobia 2007 – 2013)
Európsky sociálny fond (prostriedky EU)

13T1
13T2
1AA1
1AA2
1AC1
1AC2

Európsky sociálny fond - spolufinancovanie
Európsky fond regionálneho rozvoja 2014-2020
(prostriedky EU)
Európsky fond regionálneho rozvoja 2014-2020
(spolufinancovanie)
Európsky sociálny fond 2014-2020 (prostriedky EU)
Európsky
sociálny
fond
2014-2020
(spolufinancovanie )

a

darovacia zmluva

Európsky fond regionálneho rozvoja (pro rata)

13U2

bezpečnosť

72a

13S3

13U1

Sloboda,

od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu
vyţivovaciu povinnosť alebo od ţiakov na úhradu
niektorých nákladov v súlade s osobitnými
predpismi
iné zdroje zo zahraničia
programy európskej územnej spolupráce
programového obdobia 2007-2013
zdroje z ostatných rozpočtových kapitol

Príloha č. 6
Finančné prostriedky poskytnuté na zahraničné aktivity
Ťaţisko zahraničných aktivít MV SR spočívalo v záväzkoch vyplývajúcich z členstva
Slovenskej republiky v Európskej únii, čo bolo deklarované účasťou expertov ministerstva na
zasadnutiach pracovných skupín Európskej komisie a Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné
záleţitosti pre oblasti policajnej spolupráce, terorizmu, vízovej politiky, hraníc, legálnej migrácie,
schengenských záleţitostí, prisťahovalectva, právnej terminológie, drog, SIS/Sirene a civilnej
obrany. Okrem členstva v EÚ ovplyvňovali zahraničné aktivity ministerstva vnútra vzťahy
kreované na základe členstva v medzinárodných organizáciách, ako napr. IOM (Medzinárodná
organizácia pre migráciu), ICMPD (Medzinárodné centrum pre rozvoj migračných politík),
UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees), Interpol-u, Rady Európy, OBSE
(Organization for Security and Co - operation in Europe), ako aj v rámci regionálnych zoskupení –
krajiny Salzburského fóra a Vyšehradskej skupiny so zameraním na riešenie otázok spojených
s bezpečnostnou oblasťou, skúseností a praxe v oblasti azylového konania a sociálnej práce.
V rámci 721 zahraničných ciest zamestnancov Prezídia Policajného zboru súviseli zahraničné
aktivity s plnením záväzkov vyplývajúcich z členstva v medzinárodných zoskupeniach formou
účasti policajných expertov a vedenia Policajného zboru na zasadnutiach pracovných skupín Rady
EÚ, Európskej komisie, orgánov a inštitúcií Európskej únie, Frontexu a Schengenského dohovoru a
expertných stretnutí v rámci Rady Európy a medzinárodných organizácií, zasadnutia Migračného
a azylového panelu Východného partnerstva k zberu a spracovaniu štatistických údajov o migrácii
v Budapešti. Bol realizovaný projekt vyslania príslušníkov Policajného zboru do spoločných
slovensko-chorvátskych hliadok, boli zabezpečované vyslania príslušníkov Policajného zboru do
medzinárodných misií. V rámci vzdelávania sa policajti zúčastňovali odborných kurzov CEPOL
a SEPA/MEPA.
V rámci 306 zahraničných ciest súvisiacich s operatívnou činnosťou boli finančné prostriedky
pouţité predovšetkým na plnenie úloh, ktoré mali charakter realizácie procesných úkonov –
výsluchy svedkov, obvinených a operatívnych stretnutí. Finančné prostriedky boli ďalej čerpané na
zahraničné sluţobné cesty policajných pridelencov a policajných styčných dôstojníkov, na náhrady
výdavkov spojených s pobytom manţelky a detí v krajinách vyslania a na zabezpečenie činnosti
ochrannej skupiny v Bagdade.
Prijatia zahraničných delegácií boli realizované 86 krát, predovšetkým na aktivity Salzburského
fóra, bilaterálne prijatia z úrovne vedenia Prezídia Policajného zboru so zástupcami z krajín

Švédska, Českej republiky, Nemecka, Veľkej Británie, Rakúska, multilaterálne stretnutie prezidenta
Policajného zboru so styčnými dôstojníkmi akreditovanými pre Slovenskú republiku a tieţ bola
realizovaná priama a operatívna cezhraničná spolupráca s okolitými krajinami. Realizácia
sluţobných prijatí zahraničných delegácii v roku 2015 bola zameraná na rokovanie hraničných
policajných sluţieb a špeciálnych sluţieb krajín Vyšehradskej skupiny, Ukrajiny, Rakúska a Veľkej
Británie k aktuálnym otázkam nelegálnej migrácie a k problematike boja proti obchodovaniu
s ľuďmi a prevádzačstvu, pracovné stretnutie analytických oddelení krajín V4, rokovanie delegácie
z krajín Východného partnerstva v rámci projektu EaP SIPPAP, prijatie delegácie z Ukrajiny
z Národnej akadémie B. Chmelnického Štátnej hraničnej sluţby Ukrajiny, prijatie delegácie
z Rakúska a Europolu.
V rámci zahraničných ciest zamestnancov Prezídia Hasičského a záchranného zboru bolo
uskutočnených 38 zahraničných sluţobných ciest. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru sa
zúčastnili najmä na rokovania ohľadom uplatňovania smerníc EÚ v podmienkach výkonu sluţby
príslušníkov záchranných zborov (Česká republika, Praha), účasti na 2. zasadnutí pracovnej skupiny
pre krízový manaţment, civilnú ochranu a integrovaný záchranný systém (Česká republika,
Ostrava), prehliadky mestského cestného tunela Bregenz so zameraním na inštaláciu a funkčnosť
stabilného hasiaceho zariadenia (Rakúsko, Hohenems), zasadnutia Európskej technickej komisie
CEN/TC 127 Protipoţiarna bezpečnosť stavieb (Brusel), účasti na konferencii poţiarnej ochrany
s medzinárodnou účasťou a získania odborných poznatkov v oblasti poţiarnej bezpečnosti
v okolitých štátoch (Česká republika, Frymburk), výskumu a identifikácie vplyvov na
interoperabilitu a riešenia prepojenia vzájomnej komunikácie medzi jednotlivými členmi krajín EÚ
(Veľká Británia, Manchester), účasti na konferencii zameranej na spoľahlivú prevádzku rozhlasovej
komunikácie v krízových situáciách (Francúzsko, Nice), účasti na odovzdávaní Zlatého
záchranárskeho kríţa za rok 2013 (Česká republika, Praha), účasti na medzinárodnej konferencii so
zameraním na inovatívne systémy v oblasti aktívnej poţiarnej ochrany a zváţenie moţnosti ich
aplikácie v podmienkach Slovenskej republiky ( Česká republika, Praha), účasti na medzinárodnej
konferencii so zameraním na skúsenosti a trendy pri návrhu a prevádzkovaní stavebných objektov z
hľadiska protipoţiarnej bezpečnosti (Česká republika, Ostrava), účasti na slávnostnom otvorení
Expozície poţiarna ochrana (Česká republika, Praha), účasti na 17. Medzinárodnom veľtrhu
poţiarnej a bezpečnostnej techniky a sluţieb PYROS/ISET (Česká republika, Brno), účasti na
Interschitz medzinárodnej výstave pre záchranu, poţiarnu ochranu, zmierňovanie následkov
katastrof (Nemecko, Hannover), stretnutia za účelom výmeny skúseností na úseku ochrany pred
poţiarmi a princípov členenie dobrovoľných zborov
2

(Poľsko, Bielsko - Biala), návštevy

medzinárodnej konferencie DRIVER. Oboznámenie sa s novými technológiami a postupmi
uplatňovanými pri riešení mimoriadnych udalostí, s operačným strediskom a výcvikovým
strediskom regionálnej úrovne (Francúzsko, Marseille), účasti na majstrovstvách v ČR v hasičskom
športe (Česká republika, Trutnov), účasti na prezentácii a ţivej ukáţke vysokokapacitného
odčerpávania vody prostredníctvom Hytrans Fire Systém (Maďarsko, MOL Dunai Finomíto),
stretnutia na valnom zhromaţdení delegátov CTIF (Chorvátsko), účasti na medzinárodnej
konferencii – Poţiarna ochrana 2015 (Česká republika, Ostrava), účasti na XI. majstrovstvách
hasičov a záchranárov v hasičskom športe (Petrohrad), národnej púte Ordinariátu OS a OZ SR do
Ríma a Vatikánu za účasti príslušníkov HaZZ (Taliansko), pracovného stretnutia so zástupcami
HZS ČR, ohľadom prípravy pre zabezpečenie dočasného núdzového ubytovania (Česká republika,
Ostrava), účasti na medzinárodnej konferencii so zameraním na skúsenosti a trendy pri návrhu
a prevádzkovaní tunelov z hľadiska protipoţiarnej bezpečnosti (Česká republika, Roţnov pod
Radhoštem), účasti na seminári „Výskyt vysoko nebezpečnej nákazy v zdravotníckom zariadení“
(Česká republika, Zlín), zasadania odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou „Mosty
k poţraní ochrane kultúrnych památek“ Konferencia bola programovo zameraná na poţiarnu
ochranu kultúrnych pamiatok a určená pre zástupcov hasičských záchranných zborov pracovníkov
pamiatkových úradov vlastníkov a správcov kultúrnych pamiatok projektantov a dodávateľov
poţiarnych zariadení ( Česká republika, Praha), účasti na oslave 20. výročia Národného hasičského
a záchranného systému v Czestochowa v Škole poţiarnej ochrany Poľsko, Czestochova),
prezentácii spoločnosti Tatra Truck, prehliadka montáţe, testovacie jazdy, skúšobný polygon
(Česká republika, Kopřivnice), účasti na seminári „Flashover kontajnery“ – trenaţér simulujúci
reálne podmienky poţiaru ( Česká republika, Brno).
Prijatia zahraničných delegácií za rok 2015 boli realizované za účelom vyhodnotenia plnenia
jednotlivých úloh týkajúcich sa vzájomnej spolupráce a prehlbovania priateľských vzťahov
vyplývajúcich z Memoranda o spolupráci a priateľských vzťahoch uzavretým medzi Ministerstvom
vnitra – Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru České republiky a MV SR
a PHaZZ, rokovania o vzájomnej spolupráci, výmene skúseností v súvislosti s IZS, o moţnostiach
cezhraničnej spolupráce a v oblasti organizácie a technického zabezpečenia spojenia (delegácie
z Maďarska a Českej republiky).
Na úseku prevencie kriminality sa zamestnanci MV SR zúčastnili 18 zahraničných
sluţobných ciest. Zahraničné sluţobné cesty sa týkali tém extrémizmu, radikalizácie a zločinov
z nenávisti. Národná zástupkyňa SR pre EUCPN sa počas roka 2015 zúčastňovala zasadnutí
Správnej rady, Výkonného výboru EUCPN ako aj Konferencii o najlepšej praxi na tému prevencie
3

kyberkriminality. Zahraničné sluţobné cesty sa rovnako týkali aj zasadnutí SSCAT za účelom
identifikácie priorít a boja proti extrémizmu a nenávistných prejavov. Pracovné stretnutia
v zahraničí súviseli aj s témami prevencie obchodovania s ľuďmi a bezpečnosti seniorov.
Aktivity sekcie verejnej správy na úseku správy štátnych hraníc boli orientované na
plnenie úloh vyplývajúcich Slovenskej republike z medzinárodných zmlúv o štátnych hraniciach,
predovšetkým činnosť hraničných komisií a ich expertných skupín.
Aktivity sekcie verejnej správy na úseku archívov a registratúr boli orientované na
plnenie úloh vyplývajúcich ministerstvu z členstva SR v EÚ, členstva ministerstva v Medzinárodnej
rade archívov (regionálnom zdruţení MRA pre Európu – EURBICA), zachovanie kontinuity
spolupráce s riadiacim orgánom archívnictva v ČR, na systematické doplňovanie archívneho
dedičstva, jeho ochranu, prezentovanie a zvyšovanie odbornej a jazykovej úrovne zamestnancov
štátnych archívov.
Na úseku analyticko-metodickej jednotky verejnej správy (ďalej len „AMJ“) sa
uskutočnilo osem zahraničných sluţobných ciest. Počas aktivít multicieľového národného projektu
„Budovanie kapacít a zlepšenie efektivity verejnej správy“ v rámci „Zhodnotenia verejnej správy
v Slovenskej republike“ („Public Governance Review“) sa zástupcovia AMJ zúčastnili 3
pracovných stretnutí so zástupcami OECD v sídle OECD. AMJ sa podieľa na aktivitách siete
EUPAN (European Public Administration Network) a na stretnutiach pracovnej skupiny IPS
(Innovative Public Services). V rámci spolupráce krajín V4 (Vyšehradská skupina) počas svojho
predsedníctva bola zorganizovaná konferencia „V4 Good Governance Forum“.
Na úseku ţivnostenského podnikania sa uskutočnili tri pracovné zahraničné sluţobné
cesty v rámci expertnej skupiny, „EUGO Network. Predmetom pracovných stretnutí bola
implementácia Charty JKM, informovanie o poslednom vývoji JKM v jednotlivých členských
štátoch a získanie informácii o elektronických procedúrach súvisiacich s elektronickým JKM.
Na úseku volieb, referenda a politických strán sa uskutočnilo šesť zahraničných
pracovných ciest. Tri pracovné cesty sa týkali účasti na konferenciách, ktorých účelom bola výmena
skúseností a právna úprava v oblasti referenda v Európskej únii, predstavenie novej právnej úpravy
volieb a referenda v Slovenskej republike so zameraním na postavenie a úlohy Štátnej komisie pre
voľby a kontrolu financovania politických strán a výmena skúseností v oblasti volieb a referenda
a financovania politických strán a volebnej kampane.
Na úseku miestnej štátnej správy, samosprávy a zahraničných vzťahov sa uskutočnili
zahraničné aktivity prostredníctvom účasti zamestnancov na rôznych zasadnutiach medzinárodných
organizácií (Rada Európy, EUPAN, PGC OECD), ako aj formou organizácie rôznych podujatí, ako
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účasť na zasadnutí Európskeho výboru pre miestnu a regionálnu demokraciu (CDDG) Rady
Európy, 2 zahraničné cesty na účasť na rokovaní generálnych riaditeľov členských krajín EÚ
zodpovedných za verejnú správu v rámci Európskej siete pre verejnú správu (EUPAN),
2 zahraničné cesty na účasť na zasadnutí pracovných skupín HR WG a IPS WG v rámci Európskej
siete pre verejnú správu (EUPAN, 1 zahraničná cesta na účasť na rokovaní sekretariátu Troiky
členských krajín EÚ - formácia zloţená zo zástupcov členských krajín EÚ reprezentujúcich
predchádzajúcu, súčasnú a nasledujúcu krajinu predsedajúcu Rade EÚ zodpovedných za verejnú
správu v rámci Európskej siete pre verejnú správu (EUPAN), 1 zahraničná cesta na účasť na
rokovaní generálnych riaditeľov Troiky členských krajín EÚ zodpovedných za verejnú správu
v rámci Európskej siete pre verejnú správu (EUPAN), 3 zahraničné cesty na účasť na rokovaní
pracovnej skupiny Taskforce členských krajín EÚ, zodpovedných za verejnú správu v rámci
Európskej siete pre verejnú správu (EUPAN), 1 zahraničná cesta na účasť na rokovaní 8. Európskej
konferencii kvality CAF (8th European Quality Conference) v rámci Európskej siete pre verejnú
správu (EUPAN), 1 zahraničná cesta na účasť na zasadnutí Výboru pre verejnú správu OECD,
organizácia seminára „Príklady fungovania verejnej správy v Slovenskej republike“ určený pre
starostov obcí, primátorov miest a predstaviteľov miestnej štátnej správy zo Slobodného štátu
Bavorsko, 1 zahraničná cesta na účasť na návšteve zariadení sociálnych sluţieb za účelom výmeny
skúseností v Slobodnom štáte Bavorsko, prijatie delegácie na účasť na 20. zasadnutí Slovensko –
bavorskej komisie, prijatie delegácie na organizáciu 20. zasadnutia Slovensko – poľskej
medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, 1 zahraničná cesta na organizáciu 18. zasadnutia
Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu, 1 zahraničná cesta na účasť
konferencie okrúhly stôl V4 k decentralizácii verejnej správy na Ukrajine a zahraničná cesta na
účasť na 6. ročníka fóra pre cezhraničnú spoluprácu.
Všetky vyššie uvedené zahraničné cesty, vrátane prijatia delegácií odboru miestnej štátnej
správy, samosprávy a zahraničných vzťahov, moţno hodnotiť vysoko pozitívne a prínosne, najmä
z hľadiska prehlbovania zahraničných stykov v rámci plnenia úloh odboru miestnej štátnej správy,
samosprávy a zahraničných vzťahov. Prioritu v roku 2016 budú predstavovať jednotlivé prijatia
delegácií na zasadnutia EUPAN-u, v súvislosti s predsedníctvom Slovenskej republiky v druhom
polroku 2016.
Finančné prostriedky na zahraničné pracovné cesty, súvisiace najmä s realizáciou vyššie
uvedených zahraničných aktivít, boli čerpané v roku 2015 v sume 2 515 502 eur, z toho rozpočtové
výdavky v sume 2 095 273 eur a mimorozpočtové výdavky v sume 420 229 eur.
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