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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 Handlová
ŠZŠ Nováky
ŠZŠ Ilava
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
SŠ Nové Mesto n./Váh.
SŠ Nové Mesto n./Váh.
SŠ 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
PŠ 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 Banská Bystrica
ŠZŠ Banská Bystrica
Gymnázium J. G .Tajovského BB
SŠI Kremnica
OUI Banská Bystrica
OUI Lučenec
Gymnázium M. Kováča BB
SŠI Tornaľa
ŠZŠI Fiľakovo
OUI Valaská
ZŠ pri ZZ Banská 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 Banská 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
PŠ 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 2016, opatrenia
prijaté na odstránenie zistených nedostatkov
Zhodnotenie výsledkov interných kontrol vykonaných v roku 2016
Kontrolné orgány Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v roku
2016 vykonali celkovo 91 finančných kontrol pričom, v 45 prípadoch boli zistené nedostatky
a v 46 prípadoch neboli zistené nedostatky.
Odbor ekonomickej a finančnej kontroly úradu kontroly sekcie kontroly a inšpekčnej sluţby
ministerstva v hodnotenom období ukončil celkom 54 finančných kontrol. Z toho 27 bolo
realizovaných podľa zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene
a doplnení niektorých zákonov a 27 podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Z toho v 29 prípadoch boli zistené nedostatky
a v 25 prípadoch neboli zistené nedostatky.
Oddelenie špecializovaných činností odboru školstva Okresného úradu Bratislava vykonalo
7 finančných kontrol, pričom v 3 prípadoch boli zistené nedostatky a v 4 prípadoch neboli zistené
nedostatky. Oddelenie špecializovaných činností odboru školstva Okresného úradu Banská Bystrica
vykonalo 3 finančné kontroly, pričom v 2 prípadoch boli zistené nedostatky a v 1 prípade neboli
zistené nedostatky. Oddelenie špecializovaných činností odboru školstva Okresného úradu Nitra
vykonalo 5 finančných kontrol, pričom v 3 prípadoch boli zistené nedostatky a v 2 prípadoch neboli
zistené nedostatky. Oddelenie špecializovaných činností odboru školstva Okresného úradu Prešov
vykonalo 4 finančné kontroly, pričom v 3 prípadoch boli zistené nedostatky a v 1 prípade neboli
zistené nedostatky. Oddelenie špecializovaných činností odboru školstva Okresného úradu Trnava
vykonalo 8 finančných kontrol – bez zistených nedostatkov. Oddelenie špecializovaných činností
odboru školstva Okresného úradu Trenčín vykonalo 2 finančné kontroly, pričom u oboch boli
zistené nedostatky. Oddelenie špecializovaných činností odboru školstva Okresného úradu Ţilina
vykonalo 5 finančných kontrol – bez zistených nedostatkov. Oddelenie špecializovaných činností
odboru školstva Okresného úradu Košice vykonalo 3 finančné kontroly, pričom vo všetkých boli
zistené nedostatky.
Finančnými kontrolami boli overené verejné financie vo výške 116 155 206,80 eur.
Vykonanými kontrolami boli zistené nasledujúce porušenia všeobecne záväzných právnych
a interných predpisov:
– zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov,
– 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,

– zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších,
– 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 (ďalej len
„Zákonník práce“),
–
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,
– 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 (ďalej len
„zákon o cestovných náhradách“),
– zákon č. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti 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,
– zákon č. 374/2014 Z. z. o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
(ďalej len „zákon o pohľadávkach“),
– zákon č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky,
– zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení,
– zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej sluţbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
– zákon č. 189/1992 Z. z. o úprave niektorých pomerov súvisiacich z nájmom bytov,
– nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 1/2009 o príprave zmlúv v znení
neskorších predpisov,
– nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 84/2013 o vykonávaní predbeţnej
finančnej kontroly a priebeţnej finančnej kontroly v rozpočtovej organizácii Ministerstvo
vnútra Slovenskej republiky,
– nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 128/2013 o postupe pri poskytovaní
dotácií na podporu sociálnych a kultúrnych potrieb a riešenia mimoriadne nepriaznivých
situácií rómskej komunity,
– nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 78/2005 o riešení a likvidácii škôd
v znení neskorších predpisov,
– nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 24/2013 o zabezpečovaní
stravovania,
– nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 54/2008 o vytváraní udrţiavaných
zásob a hospodárení s nimi v znení nariadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 138/2015,
– nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 33/2014 o legislatívnych pravidlách,
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– nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 68/2010 o pouţívaní sluţobných
cestných vozidiel v znení neskorších predpisov,
– pokyn generálneho riaditeľa všeobecnej sekcie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 9/2002 Normy spotreby pohonných hmôt sluţobných cestných vozidiel, špeciálnej
techniky, motorovej člnovej techniky a technických zariadení spotrebovávajúcich pohonné
hmoty v znení neskorších predpisov,
– pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/009497/2014-441 na zúčtovanie
finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2013.

Zhodnotenie výsledkov externých kontrol vykonaných v roku 2016
Za uvedené obdobie neboli úradu kontroly sekcie kontroly a inšpekčnej sluţby Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky doručené ţiadne výstupné materiály z vykonaných externých kontrol
v zmysle oznamovacej povinnosti.
Opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov
Povinné osoby prijali na nápravu nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku najmä tieto
opatrenia: spolupracovať s poskytovateľom grantu a pravidelne sa informovať, či neprišlo k zmene
všeobecne záväzných právnych predpisov v priebehu projektu, vyuţívať odborne spôsobilú osobu
pri verejnom obstarávaní, oboznámiť pracovníkov so závermi kontroly, zabezpečiť účasť
zodpovedných pracovníkov na odborných školeniach, dôslednejšie vykonávať základnú finančnú
kontrolu, prizývať externého experta na verejné obstarávanie pri kaţdej dotácii, upozorniť
zamestnancov na dodrţiavanie zákona o cestovných náhradách a na dodrţiavanie termínov
k vyúčtovaniu pri sluţobných cestách, odobrať kompetencie zodpovednému pracovníkovi,
presystemizovať jedno štátnozamestnanecké miesto a novelizovať opatrenia splnomocnenca vlády
Slovenskej republiky pre rómske komunity, viesť evidenciu pracovného času zamestnancov
vykonávajúcich prácu na základe dohody, zabezpečiť oboznamovanie pracovníkov s metodickými
usmerneniami Úradu pre verejné obstarávanie, zabezpečiť uplatňovanie ex-ante kontroly procesu
verejného obstarávania a administratívnu kontrolu, zriadiť funkciu a poveriť osobu vykonávaním
finančnej kontroly pouţitia a vyúčtovania dotácie, pri dodávkach tovarov s účtovným dokladom
uchovávať objednávku a krycí list, poţiadať odborný orgán o vypracovanie nového vzoru
vnútorného účtovného dokladu pre policajných pridelencov, usmerniť zamestnancov o povinnosti
zasielať informáciu o naplnení minimálnych limitov, správnom spôsobe skladovania a evidencii
udrţiavaných zásob PHM k technike, zrušiť pokyn o zákaze pouţívania sluţobných motorových
vozidiel na súkromné účely, pravidelne vykonávať kontrolu nárokov zamestnancov na stravovanie
v nadväznosti na odpracované hodiny, vysporiadať neoprávnene poskytnutú stravu, neakceptovať
nesprávne opravované pracovné výkazy ako doklady slúţiace na výplatu miezd zamestnancov,
vypracovať vnútorný predpis o finančnej kontrole v zmysle zákona č. 357/2015 Z. z., absolvovať
školenie o postupoch verejného obstarávania pre účtovníka a projektového manaţéra zdruţenia,
zaviesť viacstupňovú kontrolu pri zúčtovacích procesoch a zavedenie princípu vyvodenia hmotnej
zodpovednosti voči zodpovedným osobám, preškoliť zamestnancov z príslušných predpisov
upravujúcich lehoty archivovania dokumentácie súvisiacej s prevádzkou sluţobných cestných
vozidiel, doplatiť zamestnancom nedoplatok za vedenie sluţobného motorového vozidla a za
starostlivosť o sluţobné motorové vozidlo, vydať pokyn riaditeľa v ktorom budú určené
zodpovedné osoby za evidenciu, vytváranie a hospodárenie udrţiavaných zásob, prevod finančných

3

prostriedkov na účet sociálneho fondu realizovať do 5 dní po dni dohodnutom na výplatu mzdy
alebo platu, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, zosúladiť interné smernice s platným
znením zákona o cestovných náhradách, zabezpečiť, aby sa jednotlivé účtovné prípady zaúčtovali
v účtovnom období s ktorým časovo a vecne súvisia, inventúrne súpisy z vykonanej inventarizácie
majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vypisovať tak, aby obsahovali všetky náleţitosti
podľa zákona o účtovníctve, vydať rozhodnutie o neupotrebiteľnosti majetku štátu, ktoré bude
písomné a bude obsahovať označenie neupotrebiteľného majetku štátu a jeho identifikačné údaje,
upraviť internú smernicu – limit zostatku finančných prostriedkov v hotovosti, podať návrh na
dodatok k zriaďovacej listine, vydať novú smernicu o finančnej kontrole, verejné financie
vynakladať tak, aby nedochádzalo k duplicitným výdavkom za počítačové a reklamné sluţby,
zabezpečiť, aby poštové známky a stravovacie poukáţky boli účtované ako ceniny, pri
vypracovávaní Správy o hospodárení postupovať podľa Príručky Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky k spracovaniu „Správy o hospodárení za predchádzajúci
kalendárny rok“, vydať smernicu o škodovom konaní a škodovej komisii, preplatky za energie za
predchádzajúci kalendárny rok odvádzať na príjmový účet školy, vysporiadať nedoplatok na
funkčnom plate pedagogického zamestnanca, zabezpečiť ocenenie bezodplatne nadobudnutého
majetku a inventarizáciu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov vykonať v súlade
so zákonom o účtovníctve, aktualizovať vnútorné predpisy, zosúladiť ich s platnou legislatívou
a oboznámiť dotknutých zamestnancov, zosúladiť poskytovanie stravovania zamestnancom
s platnou legislatívou a kolektívnou zmluvou, dodrţiavať hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť
vynakladania verejných finančných prostriedkov pri čerpaní verejných prostriedkov určených na
mzdy a platy asistentov učiteľa pre ţiakov so zdravotným znevýhodnením, preškoliť
zamestnankyňu zodpovednú za rozpočet s dôrazom na hospodárenie rozpočtovej organizácie,
faktúry za poskytované sluţby dokladovať rozpisom vykonaných prác, správne zatrieďovať
rozpočtové výdavky podľa rozpočtovej klasifikácie, pri vyslaní zamestnancov na pracovnú cestu
určovať podmienky pracovnej cesty písomne v súlade so zákonom o cestovných náhradách,
súkromné motorové vozidlo pouţívať pri pracovných cestách len na základe písomnej dohody
uzavretej pred nástupom na pracovnú cestu, peňaţné odmeny poskytovať zamestnancom len na
základe návrhu a písomného odôvodnenia príslušného vedúceho zamestnanca, pri odmeňovaní
zamestnancov dodrţiavať zásadu poskytovania rovnakej mzdy za rovnakú prácu alebo za prácu
rovnakej hodnoty podľa Zákonníka práce, evidovať všetky doklady a dokumenty z pouţitého
postupu verejného obstarávania a uchovávať ich päť rokov od uzavretia zmluvy, zriadiť profil
verejného obstarávateľa v elektronickom úloţisku Úradu pre verejné obstarávanie a zverejňovať
v ňom povinne stanovené údaje, informácie a dokumenty, zverejňovať všetky povinne
zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv v zákonom stanovenej lehote, dodrţiavať denný
limit peňaţných prostriedkov v hotovosti, dodrţiavať povinnosti správcu pohľadávok štátu
v zmysle zákona o pohľadávkach štátu.
Zistenia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a prijaté opatrenia k nim
V roku 2016 Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky nevykonal ţiadnu kontrolu na
Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

4

Príloha č. 3
Monitorovacia správa programovej štruktúry Ministerstva vnútra SR
za obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
V súlade s § 9 ods. 4 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej
správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Metodickým pokynom Ministerstva financií
SR č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania v znení dodatku č. 1 a dodatku
č. 2 vydaného vo Finančnom spravodajcovi číslo 8/2009 bolo vypracované vyhodnotenie plnenia
cieľov programovej štruktúry MV SR za rok 2016.
Za obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 boli zámery, ciele a ukazovatele programovej
štruktúry MV SR plnené nasledovne:
REZORTNÉ PROGRAMY:
Program : 0D5 – VÝCHOVA A VZDELÁVANIE MLÁDEŽE
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.
Podprogram je určený na zabezpečovanie výchovy a vzdelávania základných a stredných 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
Každoročne podporovať výchovu a vzdelávanie detí.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet detí materských škôl
Bázický

Skutočnosť

R–3
2013
153 059

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

157 956

159 081

156 402

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet žiakov základných škôl
Bázický

Skutočnosť

R–3
2013
427 373

R–2
2014

R–1
2015

425 731

427 418

R
2016
433 465

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok
Skutočnosť

Počet žiakov stredných škôl
Bázický

R–3
2013
228 399

R–2
2014
220 646

R–1
2015

R
2016

215 094

209 416

Komentár k monitorovaniu cieľa: Počet detí navštevujúcich materskú školu v roku 2016 je
oproti roku 2015 vyšší o 1 125. V súvislosti s nárastom počtu detí, sa oproti roku 2015 zvýšil aj
počet materských škôl o 24. Vychádzajúc z prognózy CVTI na obdobie do roku 2025, počet detí
v materských školách by sa mal zvýšiť až na 179 371. Táto skutočnosť si bude vyžadovať
systematické riešenie, t. j. vyžiada si potrebu zriaďovania nových materských škôl ako aj
udržiavania existujúcich kapacít materských škôl. MŠVVaŠ SR v priebehu roka 2015 zverejnilo
dve výzvy na poskytnutie dotácie na rozšírenie a udržanie kapacít materských škôl zriadených
obcou/mestom, na ktoré bolo vyčlenených spolu 14 500 000 eur z rozpočtu kapitoly MŠVVaŠ SR.
Na rozširovanie kapacít materských škôl sa od roku 2016 využívajú aj prostriedky EÚ z OP
Ľudské zdroje prostredníctvom národných projektov realizovaných v gescii Ministerstva
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR – výzva je zameraná na predkladanie projektových
zámerov na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl s alokovanou sumou 79 757 690
eur a Ministerstva vnútra SR – výzva je zameraná na výstavbu materských škôl v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít s alokovanou sumou 50 000 000 eur.
Počet žiakov základných škôl je oproti sledovanému obdobiu minulého roka o 6 047
vyšší, počet základných škôl bez rozdielu zriaďovateľa sa znížil o 12. Výraznejšie poklesol počet
škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí (o 16), počet súkromných škôl sa zvýšil o 5 a počet
cirkevných škôl klesol o 1.
Počet žiakov stredných škôl v roku 2016 oproti roku 2015 sa znížil o 5 678 žiakov.
Pre správnu interpretáciu údajov treba dodať, že uvedené údaje nezahŕňajú počet detí a žiakov
so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami zaradených do špeciálnych tried v bežných
školách, resp. do špeciálnych škôl. Počet žiakov stredných škôl zahŕňa iba žiakov denného štúdia,
vrátane žiakov nižšieho sekundárneho vzdelávania (žiakov 1. ročníka päťročného bilingválneho
štúdia, 1. a 2. ročníka 6-ročného štúdia a 1.-4. ročníka 8-ročného štúdia na gymnáziách), žiakov
nadstavbového, pomaturitného a vyššieho odborného štúdia; zahŕňa tiež žiakov konzervatórií
vrátane 1.-4. ročníka (8-ročného) tanečného konzervatória. V roku 2016 boli výchova
a vzdelávanie zabezpečované v 451 stredných odborných školách a 17 konzervatóriách, ktorých
zriaďovateľom je štát, samosprávny kraj a súkromný zriaďovateľ alebo cirkev.
S cieľom podporiť výchovu a vzdelávanie detí v školách vydalo MŠVVaŠ SR v roku 2016
nasledovné všeobecne záväzné právne predpisy a rezortné predpisy:
- Zákon č. 216/2016 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,
- Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 231/2016 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠVVaŠ SR č. 64/2015
Z. z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.
Ciel bol splnený.
Zdroj získavania údajov:
Štatistická ročenka školstva a webové sídlo CVTI, údaje sa aktualizujú každoročne
k 15. septembru daného roka. Podklady sekcie regionálneho školstva.
Podprogram : 0D502 – Obvodné a krajské kolá súťaží detí a žiakov škôl a školských
zariadení v regionálnom školstve
Zámer:
Rozvoj kompetencií, nadania a talentu detí a žiakov, zmysluplné využívanie ich
voľného času.
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Podprogram je určený na podporu samostatnej tvorivej činnosti detí a žiakov a ich záujmu
o sebavzdelávanie, vytváranie vzťahu žiakov k príslušnému študijnému a učebnému odboru,
vyhľadávanie talentovaných detí a žiakov a ďalšie rozvíjanie ich nadania.
Cieľ 0D502/1
Finančne podporiť obvodné a krajské kolá celoštátnych
vyhlasovateľom alebo spoluvyhlasovateľom je MŠVVaŠ SR.

súťaží,

ktorých

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

Rok

Bázický

Finančná podpora obvodných a krajských kôl celoštátnych súťaží
R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

áno

áno

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

áno

áno

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet celoslovenských súťaží
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

130

130

130

130

Skutočnosť

132

142

143

140

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2016 boli pre okresné úrady v sídle kraja pridelené
finančné prostriedky vo výške 955 523 eur na zabezpečenie okresných a krajských kôl súťaží
detí a žiakov škôl a školských zariadení.
V roku 2016 bolo podporených spolu 140 celoslovenských súťaží detí a žiakov škôl
a školských zariadení.
Cieľ bol splnený.
Zdroj získavania údajov:
Štatistické údaje, podklady sekcie regionálneho školstva.
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 žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Logická hodnota áno/nie

Rok

Bázický

Zabezpečenie finančného príspevku
R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

áno

áno

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

áno

áno

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

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 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
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žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia z celkového počtu navštevujúcich detí alebo
žiakov 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 771 eur pre 23
zamestnancov.
Cieľ bol splnený.
Zdroj získavania údajov:
Podklady sekcie financovania rozpočtu MŠVVaŠ SR a podľa potreby prostredníctvom okresných
úradov v sídle krajov, odborov školstva.

Podprogram : 0D504 – Infraštruktúra vzdelávania – MŠ SR
Prvok : 0D50401 – Premena tradičnej školy na modernú – opatrenie 1.1
Cieľ 0D50401/1
V roku 2016 zabezpečiť dofinancovanie
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

projektov

spolufinancovaných

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

Rok

Bázický

Dofinancovanie projektov spolufinancovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu
R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

R+1
2017

Plán

áno

Skutočnosť

áno

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2016 bolo zabezpečené dofinancovanie projektov
spolufinancovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci opatrenia 1.1 OPV
zameraných na premenu tradičnej školy na modernú. K 31. 12. 2016 bolo v opatrení 1.1 prijatých
celkovo 2 134 žiadostí o nenávratný finančný príspevok vo výške žiadaného príspevku 756 798
800,08 eur, schválených bolo 709 žiadostí o nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 416
967 554,16 eur. Zazmluvnilo sa 673 projektov vo výške 338 044 026,34 eur a riadne sa ukončilo
672 projektov vo výške 263 736 414,34 eur.
Cieľ bol splnený.
Zdroj získavania údajov:
Vyhodnotenie podkladov sekcie štrukturálnych fondov EÚ, Záverečná správa o vykonávaní OP
Vzdelávanie.
Prvok : 0D50402 – Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných
rómskych komunít - opatrenie 3.1.
Cieľ 0D50402/1
V roku 2016 zabezpečiť dofinancovanie projektov spolufinancovaných
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi 3 OPV.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Logická hodnota áno/nie

Rok

Bázický

Dofinancovanie projektov spolufinancovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi 3
R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

áno

Skutočnosť

áno
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R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2016 bolo zabezpečené dofinancovanie projektov
spolufinancovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci opatrenia 3.1 OPV
zameraných na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne príslušníkov marginalizovaných rómskych
komunít. K 31. 12. 2016 bolo v opatrení 3.1 prijatých celkovo 261 žiadostí o nenávratný finančný
príspevok vo výške žiadaného príspevku 100 416 141,65 eur, schválených bolo 111 žiadostí
o nenávratný finančný príspevok v celkovej výške 65 820 843,41 eur. Zazmluvnilo sa
100 projektov vo výške 64 125 522,65 eur a riadne sa ukončilo 99 projektov vo výške
57 673 078,21 eur.
Cieľ bol splnený.
Zdroj získavania údajov:
Vyhodnotenie podkladov sekcie štrukturálnych fondov EÚ, Záverečná správa o vykonávaní OP
Vzdelávanie.
Prvok : 0D50403 – Zvyšovanie vzdelanostnej úrovne osôb s osobitnými vzdelávacími
potrebami - opatrenie 3.2.
Cieľ 0D50403/1
V roku 2016 zabezpečiť dofinancovanie projektov spolufinancovaných
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi 3 OPV (Operačný
program Vzdelávanie).
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Logická hodnota áno/nie

Rok

Bázický

Dofinancovanie projektov spolufinancovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi 3
R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

Plán

R
2016

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

áno

Skutočnosť

áno

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2016 bolo zabezpečené dofinancovanie projektov
spolufinancovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci prioritnej osi 3 OPV.
K 31. 12. 2016 bolo v opatrení 3.2 prijatých celkovo 39 žiadostí o nenávratný finančný príspevok
vo výške žiadaného príspevku 37 927 868,51 eur, schválených bolo 24 žiadostí o nenávratný
finančný príspevok v celkovej výške 33 915 866,00 eur. Zazmluvnilo sa 17 projektov vo výške
17 710 391,31 eur a riadne sa ukončilo 17 projektov vo výške 15 128 246,82 eur.
Cieľ bol splnený.
Zdroj získavania údajov:
Vyhodnotenie podkladov sekcie štrukturálnych fondov EÚ, Záverečná správa o vykonávaní OP
Vzdelávanie.
Prvok : 0D50404 – Premena tradičnej školy na modernú - opatrenie 4.1. – pre Bratislavský kraj
Cieľ 0D50404/1
V roku 2016 zabezpečiť dofinancovanie
z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu.

projektov

spolufinancovaných

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

Rok
Plán

Bázický

Dofinancovanie projektov spolufinancovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu
R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

R+1
2017

áno

Skutočnosť

áno
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R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2016 bolo zabezpečené dofinancovanie projektov
spolufinancovaných z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci opatrenia 4.1 OPV
zameraných na premenu tradičnej školy na modernú pre Bratislavský kraj. K 31. 12. 2016 bolo
v opatrení 4.1 prijatých celkovo 125 žiadostí o nenávratný finančný príspevok vo výške
žiadaného príspevku 27 907 385,22 eur, schválených bolo 40 žiadostí o nenávratný finančný
príspevok v celkovej výške 12 460 878,81 eur. Zazmluvnilo sa 39 projektov vo výške
11 642 942,51 eur a riadne sa ukončilo 39 projektov vo výške 8 442 525,27 eur.
Cieľ bol splnený.
Zdroj získavania údajov:
Vyhodnotenie podkladov sekcie štrukturálnych fondov EÚ, Záverečná správa o vykonávaní OP
Vzdelávanie.
Podprogram : 0D505 – Rozvojové projekty
Zámer:

Kvalitná a efektívna podpora rozvojových projektov.

Rozvojové projekty slúžia na podporu výchovy a vzdelávania žiakov na základných a stredných
školách a školských zariadeniach.
Cieľ 0D505/1
Podporovať rozvojové projekty v školách a školských zariadeniach zameraných na
aktivity pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Plán

60

Skutočnosť

57

Komentár k monitorovaniu cieľa: Na základe výzvy na predloženie žiadostí o financovanie
rozvojového projektu „Odstránenie stavebných bariér - rovnosť príležitostí na vzdelávanie pre
žiakov so zdravotným postihnutím 2016“ bolo Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky predložených celkom 29 projektov s požiadavkou 391 478 eur na ich
realizáciu. Z celkového počtu projektov bolo podporených 21 projektov vo výške 294 301 eur.
Schválený zoznam žiadateľov a výška pridelených finančných prostriedkov sú uvedené na
webovom sídle ministerstva v časti Regionálne školstvo.
Na základe výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu „Zvýšenie
efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2016“ bolo Ministerstvu školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložených celkom 88 projektov s požiadavkou
227 641,91 eur na ich realizáciu. Z celkového počtu projektov bolo podporených 20 projektov vo
výške 51 585 eur. Schválený zoznam žiadateľov a výška pridelených finančných prostriedkov sú
uvedené na webovom sídle ministerstva v časti Regionálne školstvo.
Na základe výzvy na predloženie žiadostí o financovanie rozvojového projektu
„Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2016“ bolo Ministerstvu školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky predložených spolu 63 projektov s požiadavkou
124 957,51 eur na ich realizáciu. Z celkového počtu projektov bolo podporených 16 projektov vo
výške 32 236 eur. Schválený zoznam žiadateľov a výška pridelených finančných prostriedkov sú
uvedené na webovom sídle ministerstva v časti Regionálne školstvo.
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Ciel bol splnený čiastočne (plnenie 95 %). V rámci rozpočtu prideleného na výzvy bolo možné
finančne podporiť 57 projektov v súlade so splnením podmienok výziev.
Zdroj získavania údajov:
Podklady sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR.
Cieľ 0D505/2
Podporovať rozvojové projekty v základných školách zameraných na výchovu
a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet
Rok

Počet podporených projektov v danom roku
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

R+1
2017

Plán

16

16

15

15

Skutočnosť

16

21

20

15

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Na základe zverejnenej výzvy na podávanie žiadostí
o finančnú podporu na rozvojový projekt “Podpora výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne
znevýhodneného prostredia v základných školách 2016“ s cieľom vyrovnávania sociálneho
znevýhodnenia žiakov a zabezpečenia rovnosti príležitostí a podporovaní záujmu žiakov
zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie bolo podporených 15 projektov
zo 47 podaných žiadostí základných škôl s finančnou čiastkou 33 484 eur.
Cieľ bol splnený.
Zdroj získavania údajov:
MŠVVaŠ SR – údaje komisie na výber projektov.
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
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

25

25

24

24

Skutočnosť

33

29

29

30

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa:
Na základe výzvy bolo v rozvojovom projekte
ENVIROPROJEKT v roku 2016 podaných celkom 106 projektov zo základných a stredných škôl
z celého Slovenska s požiadavkou 184 438 eur na ich realizáciu z rozpočtu kapitoly Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Z celkového počtu projektov bolo realizovaných 30
projektov v sume 49 600 eur. Prekročenie merateľného ukazovateľa v roku 2016 o 25 %
spôsobila skutočnosť, že boli podporené regionálne projekty s takou výškou finančných
prostriedkov na ich realizáciu, že bolo možné uspokojiť viac žiadateľov.
Cieľ bol splnený.
Zdroj získavania údajov:
Databáza projektov odboru gymnázií a jazykových škôl SRŠ.
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Program : 0D6 – Efektívna a spoľahlivá štátna správa
Podprogram : 0D601 – Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti
Zámer:

Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, poskytovanie služieb občanom.

Podprogram zahŕňa výdavky zamerané na spolupôsobenie pri ochrane života, 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 spolupôsobí pri zabezpečovaní verejného poriadku. Cieľavedome
a komplexne pôsobí na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti, za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.
Prvok: 0D60101 – Ochrana verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku,
boj proti kriminalite
Cieľ 0D60101/1
Každoročne zvyšovať objasnenosť trestných činov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento

Zvyšovanie objasnenosti trestných činov
Bázický

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

52,00

52,40

52,80

Skutočnosť

55,84

57,07

56,73

Rok

R–3
2013

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2016 bolo zistených 69 635 trestných činov, z toho
objasnených bolo 39 509 trestných činov, čo predstavuje plnenie 56,73 %, čím bol plánovaný
ukazovateľ naplnený.
Pre porovnanie uvádzame, že v roku 2015 bolo zistených 73 130 trestných činov, z čoho
bolo objasnených 41 739 trestných činov, čo predstavovalo 57,07 %. V roku 2016 bol
zaznamenaný pokles celkovej kriminality oproti porovnateľnému obdobiu predchádzajúceho
roka o 3 495 zistených trestných činov a súčasne pokles o 2 230 objasnených trestných činov.
Cieľ bol splnený.
Rok

2012

2013

2014

2015

2016

počet zistených TČ

90 351

89 677

81 245

73 130

69 635

Počet
TČ

47 883

48 723

45 370

41 739

39 509

% objasnenosti

52,99

54,33

55,84

57,07

56,73

% nárast / pokles
objasnenosti

2,20

1,34

1,51

1,23

-0,34

objasnených

Tabuľka č.1: Prehľad nárastu/poklesu objasnenosti trestných činov (v percentách) za obdobie
rokov 2012 až 2016.
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Cieľ 0D60101/2
Posilniť výkon služby zvyšovaním počtu odslúžených hodín príslušníkmi
poriadkovej, železničnej a dopravnej polície.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet hodín

Rok

Počet odslúžených hodín
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Plán

6 617 925

6 638 400

Skutočnosť

7 389 489,5

7 487 733,3

6 792 000
7 440 531,50

Komentár k monitorovaniu cieľa: Celkovo bolo jednotlivými útvarmi odslúžených 7 440 531,5
hodín. Predpokladalo sa, že za rok 2016 bude odslúžených celkom 6 792 000 hodín v priamom
výkone služby poriadkovej, železničnej a dopravnej polície, z čoho vyplýva, že plán bol
prekročený o 648 531,5 odslúžených hodín. Výrazné prekročenie stanoveného cieľa bolo
dosiahnuté prijatím opatrení v súvislosti s predsedníctvom Slovenskej republiky v Rade EÚ,
v rámci ktorých bol posilnený výkon hliadkovej a obchôdzkovej služby.
Na plnení uvedeného cieľa sa podieľali príslušníci PZ nasledovne:
- Príslušníci služby poriadkovej polície Policajného zboru, ktorí za hodnotené obdobie odslúžili
celkom 5 889 383,5 hodín. Z uvedeného počtu hodín odslúžili policajti služby poriadkovej polície
Policajného zboru v hliadkovej službe 3 950 279,5 hodín a v obchôdzkovej službe 1 939 104
hodín. Na plnení uvedenej úlohy sa podieľali policajti služby poriadkovej polície Policajného
zboru zaradení na základných útvaroch služby poriadkovej polície Policajného zboru –
obvodných oddeleniach Policajného zboru a pohotovostných motorizovaných jednotkách
Policajného zboru.
- Príslušníci PZ služby železničnej polície Policajného zboru v roku 2016 odslúžili v priamom
výkone služby (hliadková služba, obchôdzková služba, policajné akcie a bezpečnostné opatrenia)
celkom 656 021 hodín.
- Príslušníci PZ služby dopravnej polície Policajného zboru odslúžili v dohľade nad bezpečnosťou
a plynulosťou cestnej premávky spolu 895 127 hodín. Služba dopravnej polície Policajného zboru
prijímala opatrenia operatívne na základe aktuálnej dopravno-bezpečnostnej situácie s cieľom
pozitívne ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, najmä znížiť počet dopravných
nehôd a ich následkov na živote a zdraví.
Cieľ bol splnený.
Cieľ 0D60101/3
Každoročne zabezpečiť nákup čistopisov dokladov pre občanov SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet kusov

Rok

Nákup čistopisov dokladov
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

1 000 000

Skutočnosť

2 150 000

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2016 bolo pre občanov Slovenskej republiky
zakúpených 700 000 kusov čistopisov občianskych preukazov, 450 000 kusov čistopisov
cestovných dokladov, 700 000 kusov čistopisov osvedčení o evidencií časť I., 250 000 kusov
čistopisov vodičských preukazov a 50 000 kusov čistopisov povolení na pobyt.
Cieľ bol splnený.
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Prvok: 0D60102 – Bezpečnosť schengenského priestoru
Cieľ 0D60102/1
Plnenie opatrení vyplývajúcich zo Schengenského akčného plánu SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento

Plnenie odporúčaní vyplývajúcich z hodnotiacich správ správneho uplatňovania schengenského acquis v SR
R–1
2015

R
2016

Plán

30

60

Skutočnosť

82,25

82,25

Rok

Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Dňa 26. 11. 2014 bolo uznesením vlády Slovenskej republiky
č. 594/2014 prijaté 4. aktualizované znenie 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 bolo k 31. 12. 2015 zo 64 opatrení splnených 51 opatrení,
dve opatrenia boli zrušené a ostatné sa priebežne plnia. Päť opatrení, ktoré sa budú ďalej plniť,
bolo prenesených aj do nového Národného plánu riadenia kontroly hraníc Slovenskej republiky
na roky 2015 až 2018, ktorý bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 128
z 18. marca 2015. Plnenie úloh bolo vzhľadom na prioritné plnenie úloh vyplývajúcich
z predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie presunuté na rok 2017, okrem úloh,
ktoré sú spolufinancované z fondov Európskej únie.
Cieľ bol splnený.
Cieľ 0D60102/2
Dosiahnuť plnú kompatibilitu so schengenským aquis a schengenskými katalógmi
odporúčaní a najlepšej praxe.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento

Rok

Podiel plnenia plánovaných úloh v Národnom pláne riadenia kontroly hraníc SR na roky 2015 – 2018
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

20

Skutočnosť

78,94

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento

Rok

Podiel plnenia plánovaných úloh v Schengenskom akčnom pláne SR
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

80

Skutočnosť

0

R+1
2017

Komentár k monitorovaniu cieľa: Národný plán riadenia kontroly hraníc Slovenskej
republiky na roky 2015 až 2018 (ďalej len „NPRKH SR“) bol schválený uznesením vlády
Slovenskej republiky č. 128 z 18. marca 2015. Na zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich
z vyššie uvedeného uznesenia vlády Slovenskej republiky bolo spracované opatrenie ministra
vnútra Slovenskej republiky č. 89/2015 o vecnom a časovom rozpracovaní Harmonogramu
úloh vyplývajúcich z NPRKH SR v podmienkach Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na
obdobie rokov 2015 – 2018. Opatrenie ministra vnútra Slovenskej republiky obsahuje celkovo
95 úloh. Za sledované obdobie bolo splnených 75 úloh, z čoho vyplýva, že tento ukazovateľ
cieľa bol splnený na 78,94 %.
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Vzhľadom na prioritné plnenie úloh, ktoré vyplývali z predsedníctva Slovenskej
republiky v Rade EÚ plnenie ďalších plánovaných úloh v Schengenskom akčnom pláne
Slovenskej republiky nebolo možné splniť a ich plnenie bolo presunuté na rok 2017.
Cieľ bol splnený čiastočne.

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 mládeže.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet zapojených občanov do prednášok, seminárov a vzdelávacích aktivít
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

R+1
2017

Plán

39 550

20 000

20 500

Skutočnosť

13 197

40 331

90 617

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Cieľom prevencie kriminality je cieľavedome, komplexne
a koordinovane pôsobiť na príčiny a podmienky, ktoré umožňujú páchanie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti, za účelom jej predchádzania, potláčania a zamedzovania.
Na internetovej stránke bola zverejnená Výzva Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality.
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 90 617 občanov, vrátane detí a mládeže.
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, považovaných za hlavné príčiny páchania trestnej
činnosti.
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
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

R+1
2017

Plán

266

120

130

Skutočnosť

308

284

573

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Merateľné ukazovatele boli v roku 2016 stanovené na 130
subjektov. V rámci Výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality bolo za účelom zriaďovania kamerových
systémov podporených 44 projektov, z toho:
- 7 projektov v Bratislavskom kraji,
- 2 projekty v Banskobystrickom kraji,
- 3 projekty v Nitrianskom kraji,
- 2 projekty v Košickom kraji,
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- 11 projektov v Prešovskom kraji,
- 13 projektov v Žilinskom kraji,
- 3 projekty v Trenčianskom kraji,
- 3 projekty v Trnavskom kraji.
Dňa 19. decembra 2016 bola schválená prvá časť dotácií z Výzvy Rady vlády Slovenskej
republiky pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho
rozpočtu na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok 2016. Za účelom
zriadenia kamerových systémov bolo z tejto Výzvy podporených 529 subjektov.
Na základe Výzvy MV SR a Výzvy Rady vlády SR bolo podporených celkom 573 subjektov.
Cieľ bol splnený.

Prvok: 0D60104 – Boj proti obchodovaniu s ľuďmi
Cieľ 0D60104/1
Každoročne 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
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

R+1
2017

Plán

16

18

19

Skutočnosť

19

21

20

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Kancelária ministra vnútra SR vyhlásila 30. mája 2016
Výzvu č. III. KMV 2016 na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu
prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky a to za účelom
podpory aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite podľa § 2 písm. c) zákona
č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácii v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
V rámci Výzvy č. III. KMV 2016 boli podporené 4 projekty, ktorých aktivity smerovali
k zabezpečovaniu prevencie a identifikácie obetí obchodovania s ľuďmi, zvyšovaniu povedomia
o tejto problematike, rozvoju odborných kapacít v oblasti obchodovania s ľuďmi.
V roku 2016 bolo zorganizovaných a koordinovaných 20 aktivít boja proti obchodovaniu
s ľuďmi, medzi nimi aj nasledovné:
- prednášky na výstave JOB EXPO realizované pre širokú verejnosť so zameraním sa na
študentov stredných škôl;
- filmový festival v Banskej Bystrici;
- prednášky pre žiakov Súkromnej strednej umeleckej školy dizajnu v Bratislave;
- informovanie širokej verejnosti o problematike obchodovania s ľuďmi prostredníctvom
verejnoprávnych a súkromných médií a sociálnych sietí;
- vytvorenie zážitkovej vzdelávacia hra s názvom „Do života s anjelom strážnym“, ktorá je
súčasťou projektu Anjeli strážni a je určená pre chovancov detských domovov;
- spoločné stretnutie s novinármi (17. októbra 2016) za účasti Ministerstva vnútra SR
a mimovládnych organizácii – Medzinárodná organizácia pre migráciu – IOM, Slovenská katolícka
charita, Liga za ľudské práva v rámci týždňa venovanému Európskemu dňu boja proti
obchodovaniu s ľuďmi;
- v dňoch 28. – 30. júna apríla 2016 stretnutie partnerov projektu HESTIA - "Prevencia
obchodovania s ľuďmi a účelových manželstiev: multidisciplinárne riešenie". Počas troch dní
zástupcovia štátnych orgánov a mimovládnych organizácií z Lotyšska, Litvy, Estónska, Írska,
Fínska a Slovenska vyhodnocovali výsledky výskumov zameraných na hľadanie možných
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prepojení medzi obchodovaním s ľuďmi a účelovými manželstvami a metodológie školení, ktoré
sa majú zamerať na problematiku účelových sobášov ako jedného z účelov obchodovania
s ľuďmi.
- Maratón boja proti obchodovaniu s ľuďmi“, ktorého prvotnou aktivitou bola zážitková
konferencia v Košiciach, počas Európskeho dňa boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Konferencia
formou krátkych scénok prezentovala najčastejšie typy vykorisťovania na Slovensku (sexuálne
vykorisťovanie, nútenú prácu, nútené žobranie a nútený sobáš). Prostredníctvom nich sa
približne 400 študentov, zo šiestich košických škôl ocitlo „tvárou v tvár" novodobému otroctvu.
- výzva k zodpovednosti súkromného sektora „Povedzme nie novodobému otroctvu“: Odbor
prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci s občianskym združením Brániť
sa oplatí Slovensko pripravilo Výzva smerovala k zodpovednému prístupu súkromného sektora k
problematike boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Cieľom bolo osloviť všetkých podnikateľov,
firmy a organizácie, ktoré sa svojím zodpovedným podnikaním usilujú pomáhať ľuďom a
ochraňovať ich pred negatívnymi stránkami spoločnosti, aby sa prihlásili k myšlienke boja proti
obchodovaniu s ľuďmi a spoločne podporili aktivity v tejto oblasti. Prvou súkromnou
spoločnosťou, ktorá sa k výzve pripojila bola spoločnosť VSE Holding, člen Innogy, ktorá spolu so
spoločnosťou Úsmev ako dar rozšírila svoju pomoc a podporu na aktivity v boji proti
obchodovaniu s ľuďmi.
Cieľ bol splnený.

Podprogram : 0D602 – Záchrana života a zdravia – záchranné zložky
Zámer:
Ochrana života, zdravia a majetku občanov pred požiarmi a účinkami živelných
pohrôm.
Podprogram zahŕňa výdavky zamerané na vytváranie riadiacich, organizačných a materiálnotechnických podmienok pre účinnú ochranu života a zdravia osôb a majetku právnických
a fyzických osôb pri zdolávaní požiarov, pri poskytovaní pomoci a vykonávaní záchranných prác
pri haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach a pri ochrane životného
prostredia ako aj v horských podmienkach.
Prvok: 0D60201 – Záchrana života a zdravia
Cieľ 0D60201/1
Každoročne dosahovať pri 90 % zásahoch čas dojazdu záchranných zložiek Hasičského
a záchranného zboru na miesto zásahu do 20 minút.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento

Rok

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

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Plán

90

Skutočnosť

92,05

Komentár k monitorovaniu cieľa: Zaradením systému podpory Cord-Com do ostrej prevádzky
v roku 2013 došlo k výraznému zabezpečeniu presnosti spracovávaných údajov zapísaných
v správach o zásahoch v nasledujúcom období. Čas dojazdov k mimoriadnym udalostiam
do 20 minút v 92,05 % prípadoch výjazdov bol vygenerovaný z uvedeného systému zo všetkých
hlavných správ o zásahoch na Slovensku. Vybudovaná sieť hasičských staníc, ktorá má podstatný
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vplyv na znižovanie času dojazdu na miesto zásahu umožnila splnenie merateľného ukazovateľa.
Za účelom zabezpečenia rýchlejšej pomoci a zníženia 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 dojazdu na miesto
udalosti a k zvýšeniu merateľného ukazovateľa dojazdu hasičských jednotiek na miesto zásahu
do 20 minút. Čas dojazdu záchranných zložiek Hasičského a záchranného zboru na miesto zásahu
do 20 minút je reálny vzhľadom na rozmiestnenie hasičských staníc, ich vybavenie technikou
a za súčasného stavu príslušníkov hasičského a záchranného zboru.
Cieľ bol splnený.
Cieľ 0D60201/2
Za účelom znižovania počtu požiarov vykonávať protipožiarne kontroly v rámci
výkonu štátneho požiarneho dozoru.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Minimálny počet protipožiarnych kontrol
Bázický

R–1
2015

R
2016

Plán

8 000

8 000

Skutočnosť

8 365

8 801

Rok

R–3
2013

R–2
2014

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Merateľný ukazovateľ bol v hodnotenom období plnený na
110,01 %. Hasičský a záchranný zbor prostredníctvom inšpektorov realizuje v rámci výkonu
štátneho požiarneho dozoru protipožiarne kontroly. Protipožiarne kontroly sú vykonávané na
základe predpisu - zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov. Cieľom týchto kontrol je dozor nad dodržiavaním všeobecne záväzných právnych
predpisov na úseku ochrany pred požiarmi a tým zabezpečenie ochrany života a zdravia
fyzických osôb alebo zvierat, majetku a životného prostredia pred účinkami požiaru.
Protipožiarne kontroly sa vykonávajú v priestoroch a objektoch právnických osôb a fyzických
osôb podnikateľov. V období od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 Hasičských a záchranný zbor vykonal
8 801 protipožiarnych kontrol. Príslušníci vykonali protipožiarne kontroly, pri ktorých
kontrolovali celkové zabezpečenie ochrany pred požiarmi – komplexné protipožiarne kontroly
alebo tematické protipožiarne kontroly zamerané na určité oblasti zabezpečenia požiarnej
ochrany. Kontrolná činnosť rovnako zahŕňa aj následné protipožiarne kontroly, ktoré príslušníci
vykonali v subjektoch, kde bol zistený protiprávny stav. Protipožiarne kontroly majú preventívne
pôsobiť na kontrolované subjekty. Tieto aspekty napomáhajú už vyššie uvedenému cieľu a to
zabezpečenie ochrany života a zdravia fyzických osôb alebo zvierat, majetku alebo životného
prostredia pred účinkami požiaru.
Cieľ bol splnený.
Podprogram : 0D603 – Okresné úrady
Zámer:

Kvalitné a efektívne poskytovanie služieb orgánmi štátnej správy.

Hlavným cieľom je zjednodušenie kontaktu obyvateľov s miestnou štátnou správou. Pre
zjednodušenie komunikácie občana so štátom vznikajú na okresných úradoch, ale aj mimo sídiel
okresných úradov klientske centrá v pôsobnosti MV SR. V klientskych centrách môže občan na
jednom mieste vybaviť všetky alebo prevažnú väčšinu záležitostí, týkajúcich sa miestnej štátnej
správy.
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Prvok: 0D60301 – Všeobecná vnútorná správa a živnostenské podnikanie
Cieľ 0D60301/1
Vybudovať a otvoriť v roku 2016 klientske centrá okresných úradov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet klientskych centier
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

15

Skutočnosť

7

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Cieľom tohto prvku v rámci programového rozpočtovania
bolo vybudovať a otvoriť do roku 2016 klientske centrá okresných úradov v počte 15. V priebehu
roka 2016 bolo vybudovaných 7 klientskych centier, a to Klientske centrum Bratislava, Klientske
centrum Medzilaborce, Klientske centrum Revúca, Klientske centrum Nové Zámky, Klientske
centrum Bardejov, Klientske centrum Poltár a Klientske centrum Tvrdošín. V ostatných mestách
sa plánované klientske centrá nepodarilo vybudovať, a to z objektívnych dôvodov.
Pre zriadenie klientskych centier v určitých mestách neboli k dispozícii žiadne vhodné
budovy s vyhovujúcimi parametrami. Z uvedeného dôvodu si budovanie klientskych centier
v ďalších mestách vyžaduje dlhší časový interval. Cieľom Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky je i naďalej pokračovať v ich budovaní tak, aby ich celkový počet bol 79.
Cieľ bol splnený čiastočne (plnenie 46,7 %).
Prvok: 0D60302 – Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve
Zámer:

Kvalitná miestna štátna správa efektívne vykonávajúca úlohy vyplývajúce jej zo
zákona.
Uvedený podprogram sa zaoberá zabezpečením odborného a metodického usmerňovania
školských úradov zriaďovaných obcou a odborov školstva obvodných úradov v mieste sídla kraja
v súlade so základnými zámermi a legislatívnymi normami v oblasti vzdelávania, vypracovaním
metodických a odborných materiálov.
Cieľ 0D60302/1
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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Plán

áno

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

áno

Komentár k monitorovaniu cieľa: Finančné prostriedky na zabezpečenie činnosti školských
úradov zriadených obcou boli v roku 2016 zabezpečené z kapitoly MV SR.
Cieľ bol splnený.
Zdroj získavania údajov:
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EDU zber, smernica č. 34/2014 a smernica č. 41/2015
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

Počet vykonaných stanovísk – posúdení
R–1
2015

R
2016

Plán

810

775

Skutočnosť

888

1 024

Rok

Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2016 sa 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 2016 za všetky odbory výstavby a bytovej politiky
okresných úradov bol stanovený na 775, skutočnosť 1 024, čo predstavuje plnenie na 132,1 %.
Na základe žiadostí obcí, ako orgánu územného plánovania, boli posúdené predložené
žiadosti a vydané návrhy územného plánu, na základe ktorých si konkrétna obec môže danú
územnoplánovaciu dokumentáciu schváliť v obecnom alebo mestskom zastupiteľstve.
Cieľ bol splnený.

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
2013

R–2
2014

R–1
2015

Plán

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

R
2016

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

áno
áno

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 2016 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.
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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
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

áno
áno

Komentár k monitorovaniu cieľa: V priebehu roka 2016 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,
stotožňovanie originálov listov vlastníctva.
Cieľ bol splnený.

Prvok: 0D60306 – Životné prostredie
Cieľ 0D60306/1
Uspokojiť oprávnené nároky vlastníkov pozemkov vyplývajúce z nároku na
náhradu za obmedzenie bežného 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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Plán

100

100

Skutočnosť

100

98,7

100
66

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 každoročne. Môže byť vyplatená pomernou časťou
z celkovej sumy náhrady za obdobie platnosti programu starostlivosti o lesy po uplynutí roka,
za ktorý sa vypláca, ak oprávnená osoba nepožiadala o vyplatenie finančnej náhrady za viac
rokov. Ak oprávnená osoba požiadala o vyplatenie finančnej náhrady za viac rokov, finančná
náhrada sa vypláca po uplynutí rokov, za obdobie, o ktoré požiada a ktoré je v súlade so
zákonom. Prílohou každej takejto žiadosti je aj znalecký posudok o výške náhrady vypracovaný
znalcom. Z predložených žiadostí bolo uznaných oprávnených nárokov vlastníkov v sume
5 907 781,58 eur a v roku 2016 bolo vyplatených 3 895 597,74 eur. Zostávajúce prostriedky
po verifikácii predložených dokumentov s platnými predpismi budú žiadateľom zaslané
v priebehu roka 2017.
Cieľ bol splnený čiastočne (plnenie 66 %), z dôvodu posunu úhrad do roku 2017.
Prvok: 0D60307 – Pozemkové úpravy a lesné hospodárstvo
Cieľ 0D60307/1
Vykonať kontroly v rámci výkonu štátneho dozoru v lesoch.
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Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet kontrol
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

130

Skutočnosť

113

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2016 bolo vykonaných 113 štátnych dozorov v lesoch
u právnických a fyzických osôb obhospodarujúcich lesy. Štátne dozory v lesoch boli zamerané na
dodržiavanie zákonných predpisov platných v lesnom hospodárstve a dodržiavanie 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 množstva 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 štátnych dozorov sa vykonáva aj na
základe priamych podnetov počas platnosti programov starostlivosti o lesy. Kontroly boli
zamerané na obhospodarovanie lesov, dodržiavanie harmonogramu spracovania náhodných
ťažieb, kontroly označovania dreva a dokladov pri preprave dreva. Ďalšie kontroly boli vykonané
v poľovníckych združeniach so zameraním na sčítanie zveri a prikrmovanie zveri v zimnom
období.
Nižší počet kontrol sa vykonal z dôvodu pripravovanej zmeny postupov vyplývajúcich
z Akčného plánu FLEGT (o presadzovaní práva, štátnom dozore a obchode v lesnom
hospodárstve), ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov uvádzajúcich na trh
drevo a výrobky z dreva a vytvorení licenčného systému na dovoz dreva.
Cieľ bol splnený čiastočne (plnenie 87 %).
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
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

R+1
2017

Plán

20

20

Skutočnosť

40

32

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

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 využívania 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 odborného dozoru v staniciach
technickej kontroly s cieľom prispieť k zníženiu dopravnej nehodovosti.
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Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet kontrol
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

Plán

R–1
2015
80

Skutočnosť

203

R
2016
80

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

80

128

81

Komentár k monitorovaniu cieľa: Odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií v roku
2016 vykonali 81 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.
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 zníženie dopravnej
nehodovosti motorových vozidiel z dôvodu zlého technického stavu vozidiel. Vykonávali sa tiež
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 archívne dokumenty.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet
Rok

Počet zdigitalizovaných archívnych dokumentov
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

12 000

Skutočnosť

34 948

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Slovenský národný archív v roku 2016 v rámci digitalizácie
archívnych dokumentov vyhotovil celkovo 28 912 kusov digitálnych kópií archívnych
dokumentov, z toho v rámci systematickej digitalizácie 24 215 kusov. Digitálne kópie boli
vyhotovené v počte 4 697 ks na základe iných objednávok predovšetkým pre bádateľňu.
Ukončená bola digitalizácia osobného fondu Andrej Hlinka, konkrétne jeho druhej časti
a veľkoformátových dokumentov. Vyhotovených bolo spolu 4 600 kusov digitálnych kópií
archívnych dokumentov tohto fondu. Archív pokračoval v systematickej digitalizácii archívneho
fondu Slovenská tlačová kancelária (1939-1945). Digitalizované boli čiernobiele negatívy.
Prebiehalo aj čistenie negatívov, úpravy a ich adjustovanie do nových pH neutrálnych obalov.
Archív systematicky digitalizoval archívny fond Štátny pozemkový úrad Praha. Ide o archívne
dokumenty týkajúce sa prvej pozemkovej reformy v Československu. Vyhotovených bolo spolu
5 478 kusov digitálnych kópií archívnych dokumentov. Začalo sa s digitalizáciou Osobného fondu
M. R. Štefánik, kde bolo vyhotovených 6 975 ks digitálnych kópií (v II. polroku 2016).
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Zdigitalizovali sa sklenené negatívy Osobného fondu D.S. Jurkovič v počte 192 kusov. Slovenský
národný archív už nemá vytvorenú voľnú kapacitu úložiska na ďalšie digitalizovanie
dokumentov. Každoročne sa táto potreba rieši nákupom menšieho úložiska, čo však nie je
systémové riešenie.
Špecializované pracovisko Slovenský banský archív v Banskej Štiavnici v roku 2016 v rámci
systematickej digitalizácie archívnych dokumentov vyhotovil celkovo 1 634 kusov digitálnych
kópií archívnych dokumentov. Pracovisko pokračovalo v systematickej digitalizácii
veľkorozmerných banských máp a plánov fondu Hlavný komorskogrófsky úrad v Banskej
Štiavnici, ktoré sú zapísané v registri UNESCO Pamäť sveta. V roku 2016 sa z tohto fondu
zdigitalizovalo 1 634 obrazových dokumentov (inv. č. 13 277 - 14 226). Od roku 2007, kedy sa
začalo so systematickou digitalizáciou tohto fondu, je zdigitalizovaných už 14 758 archívnych
dokumentov.
V procese sprístupňovania archívnych dokumentov bádateľom a pracovníkom archívu sa
optimalizovalo ďalších 2 101 digitalizovaných máp vo vysokom aj nízkom rozlíšení. Počet takto
sprístupnených banských máp a plánov sa zvýšil na 13 801. V tomto roku neboli prevzaté do
ISEA (IS Elektronický archív ministerstva vnútra) žiadne ďalšie digitalizáty. Pre potreby
bádateľov a revízie digitalizovaných fondov sa mimo systematickej digitalizácie zhotovilo 320
veľkorozmerných digitálnych kópií archívnych dokumentov.
Štátny archív v Prešove, špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči vyhotovil v roku 2016
v rámci systematickej digitalizácie spolu 1 002 digitálnych kópií archívnych dokumentov a 92
kusov snímok pečatí. Na objednávku pre bádateľov a iné archívy bolo vyhotovených 1 778
digitálnych kópií archívnych dokumentov a 30 snímok pečatí. Archív pokračoval
v systematickom skenovaní a digitálnom snímkovaní archívnych dokumentov z fondov
Hodnoverné miesto Spišská Kapitula (z rokov 1526-1600): 348 skenov listín (152 j.) a 92 skenov
pečatí (92 j.) a z fondu Magistrát mesta Gelnica sa nasnímal Protokol obežníkov z rokov 17221783: 276 skenov (1 kniha), ako aj Magistrát mesta Sabinova: 102 skenov (1 kniha). Okrem toho
sa z rôznych fondov pre archív a bádateľov na objednávku urobilo spolu 1 808 skenov
archívnych dokumentov (z toho 84 skenov: 1 kniha pre ŠA Košice, Archív Rožňava – Mestská
kniha Rožňavy 1520-1748; 1 107 skenov bolo vyhotovených na objednávky zo 481 predlôh –
kníh a jednotlivín) a 30 snímok pečatí. Kópie archívnych dokumentov pre svoje potreby ukladá
archív naďalej vo formáte tif. a pre bádateľov ich vyhotovuje vo formáte jpg. Terajšie dátové
úložisko digitálnych kópií v archíve už nepostačuje, je nevyhnutné jeho kapacitu pre ďalšiu
digitalizáciu rozšíriť.
Na úseku sprístupňovania archívnych fondov sa doteraz nemohla využívať programová
aplikácia ISEA, nemáme teda v nej vyhotovené žiadne záznamy. V programovej aplikácii
predarchívna starostlivosť bolo vložených 85 subjektov. Kvôli nefunkčnosti digitálneho
programu Knižnica v ISEA sa v ňom na tomto úseku nepracovalo.
Štátny archív v Banskej Bystrici, pracovisko Archív Banská Bystrica v roku 2016 v rámci
programu digitalizácie archívnych dokumentov vyhotovil 8 005 digitálnych kópií
(2 764 AD) systematickým skenovaním archívnych dokumentov z fondu Banská Bystrica, mesto
so zriadeným magistrátom 1255 – 1922. Ďalej bola externým dodávateľom (Múzeum SNP,
digitalizačné stredisko) zdigitalizovaná Zbierka plagátov a letákov 1852 – 1988 v počte 4 827 ks.
V programoch Proarchiv Inventáre, Proarchiv Knižnica a AFondy sa nepokračovalo z dôvodu
zastavenia práce v starých APV. Po zavedení nového APV Elektronický archív bolo urobených
253 zápisov v rámci Predarchívnej starostlivosti. Pokračovalo sa v katalogizovaní príručnej
archívnej knižnice v aplikácii ProArchiv Knižnica. Počas roku 2016 sa zaevidovalo 1 432 zväzkov,
celkovo je v APV zaradených 18 223 záznamov.
Cieľ bol splnený.
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0D605 – Azylová politika
Prvok: 0D60501 – Azylová politika
Cieľ 0D60501/1
Zabezpečiť starostlivosť pre žiadateľov 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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Plán

100

100

100

Skutočnosť

100

75

65

Komentár k monitorovaniu cieľa: Migračný úrad MV SR v roku 2016 evidoval 146 žiadostí
o udelenie azylu. Z celkového počtu žiadateľov o udelenie azylu splnili predpoklady na udelenie
azylu v danom období 167 žiadatelia o udelenie azylu a 12 cudzincov, ktorým bola poskytnutá
doplnková ochrana.
Integračný proces azylantov prebieha v súlade so zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v súlade s materiálom „Koncepcia integrácie
cudzincov v Slovenskej republike“, ktoré bolo prijaté na základe uznesenia vlády č. 338 zo dňa
6. 5. 2009. Úspešnosť integrácie je merateľná počtom udelených štátnych občianstiev, pretože na
základe tohto procesu je možné jednoznačne identifikovať nakoľko azylant zvládol integráciu
do spoločnosti, tzn. jeho schopnosť samostatne existovať.
Percento azylantov, ktorí sa úspešne integrovali do spoločnosti vyjadruje koľko, prípadne
ako rýchlo sa dokázali azylanti integrovať do majoritnej spoločnosti SR. Integrácia azylantov je
zložitý a dlhotrvajúci proces, jeho výsledok závisí od viacerých faktorov a ich dopad na okolité
prostredie závisí aj od azylanta (jazyková vybavenosť, kvalifikácia, povahové črty) a na druhej
strane sú objektívne možnosti na trhu práce SR, prípadne iné faktory. Za obdobie od 1. 1. 2016
do 31. 12. 2016 splnili predpoklady na udelenie štátneho občianstva SR 3 azylanti.
Veľkú skupinu novopriznaných azylantov, 149 osôb tvoria irackí kresťania, ktorí na
Slovensko boli presídlení v decembri roku 2015. Proces integrácie tejto skupiny azylantov je
zabezpečovaný občianskym združením Pokoj a dobro – pomoc utečencom pod vecným
dohľadom odboru migrácie a integrácie migračného úradu MV SR. V prípade tejto špecifickej
skupiny presídlených osôb je predčasné hodnotiť ich úspešnosť integrácie, nakoľko ich
integračný proces v súčasnosti stále prebieha.
V súčasnosti sú do procesu integrácie aktívne zapojené mimovládne organizácie
financované z prostriedkov Európskej únie, ktoré prostredníctvom projektu AMIF zabezpečujú
proces integrácie v nadväznosti na prvotné aktivity vykonávané v podmienkach Migračného
úradu MV SR.
Ciel bol splnený čiastočne (plnenie 65 %).
Podprogram : 0D606 – Integrovaný záchranný systém
Prvok: 0D60601 – Integrovaný záchranný systém
Cieľ 0D60601/1
Udržať rýchlosť príjmu volaní na jednotné európske číslo tiesňového volania 112.
Dosahovať, aby na 80 % volaní odpovedal operátor strediska tiesňového volania do 10
sekúnd.
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Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento
Rok

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

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

R+1
2017

Plán

80

80

Skutočnosť

78

67

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: V priebehu roka 2016 sa pokračovalo v napĺňaní cieľa
skrátiť odozvu na hovory prichádzajúce na jednotné európske číslo tiesňového volania 112.
Za uvedené obdobie bolo prijatých 1 343 253 volaní a z toho na 896 724 volaní uskutočnená
odpoveď do 10 sekúnd. V porovnaní s rokom 2015 bol počet volaní, kde bola odpoveď na
jednotné európske číslo tiesňového volania do 10 sekúnd nižší, avšak aj celkový počet volaní na
uvedenú linku sa v roku 2016 znížil.
Cieľ bol splnený čiastočne (plnenie 83,8 %).
Podprogram : 0D607 – Centrálna podpora
Prvok: 0D60701 – Centrálna podpora
Cieľ 0D60701/1
Zabezpečiť hardvérovú, softvérovú, sieťovú, telekomunikačnú infraštruktúru a IT
bezpečnosť v rámci rezortu MV SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento

Rok

Posúdiť a zabezpečiť všetky relevantné požiadavky
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

Plán

100

Skutočnosť

100

R–1
2015

R
2016
100

100

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

100
100

Komentár k monitorovaniu cieľa: Hardvérová, softvérová, sieťová a telekomunikačná
infraštruktúra a IT bezpečnosť v rámci rezortu MV SR bola zabezpečovaná na základe
požiadaviek a v súlade s pridelenými finančnými prostriedkami.
Cieľ bol splnený.
Cieľ 0D60701/2
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov, objektov alebo ich častí užívaných útvarmi
MVSR dodávkou požadovaných médií – elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento

Rok

Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov
Bázický

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Plán

100

Skutočnosť

100

Komentár k monitorovaniu cieľa: Prevádzkové náklady budov v správe Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky boli priebežne zabezpečované v súlade s pridelenými finančnými
prostriedkami. Dodávka energií, vodného a stočného do budov v správe Ministerstva vnútra SR
boli zabezpečené priebežne v súlade s pridelenými finančnými prostriedkami. Celkovo za rok
2016 bolo na prevádzkové náklady budov v programovom prvku 0D60701 vynaložených
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22 109 398,44 eur, z toho na elektrickú energiu 7 513 083,37 eur, plyn 6 910 741,08 eur, teplo
5 306 827,25 eur, pevné palivá 101 722,11 eur a vodné a stočné 2 277 024,62 eur.
Cieľ bol splnený.
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

Počet vyplácaných dávok, prídavkov a príspevkov
R–1
2015

R
2016

Plán

19 100

19 300

Skutočnosť

19 556

20 174

Rok

Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: K 31. 12. 2016 bolo zabezpečených 20 174 vyplácaných
dávok, prídavkov a príspevkov. Vyplatené boli všetky príslušné dávky.
Počet nových poberateľov dávok za sociálneho zabezpečenia bol v roku 2016 vyšší ako
počet poberateľov dávok, ktorí v danom období ukončili poberanie dávok výsluhového
zabezpečenia (1 176 nových poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia a 558 ukončených
poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia, z toho 394 poberateľov z dôvodu úmrtia,
2 poberatelia pre znovuprijatie do policajného zboru a 162 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 618 poberateľov.
K podstatnému nárastu nových poberateľov dávok výsluhového a dôchodkového
zabezpečenia, prídavkov k dôchodku a výsluhových príspevkov došlo ešte v roku 2010, keď
počet poberateľov zvýšil z dôvodov nárastu počtu odchádzajúcich príslušníkov Policajného
zboru, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby
mimo služobného pomeru. Taktiež došlo k zlúčeniu osobitných účtov MV SR a GR Železničnej
polície do jednotného systému osobitného účtu MV SR.
K stabilizácii policajtov v Policajnom zbore, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru
a príslušníkov Horskej záchrannej služby 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 zníženie výdavkov na osobitný systém
sociálneho zabezpečenia a zámerom bola aj stabilizácia policajtov v Policajnom zbore,
príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a príslušníkov Horskej záchrannej služby.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60703 – Vzdelávanie príslušníkov PZ a HaZZ
Cieľ 0D60703/1
Každoročne odborne pripraviť na získanie základného a špecializovaného
policajného vzdelania príslušníkov Policajného zboru zaradených vo výkone štátnej
služby na funkcie s kvalifikačným predpokladom úplného stredného vzdelania.
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Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet policajtov

Rok

Bázický

Počet policajtov, ktorí získali základné a špecializované policajné vzdelanie
R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

1 100

Skutočnosť

899

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Odborné vzdelávanie je koncipované so širokým profilom
zameraným na osvojenie si celého spektra základných činností policajnej služby. 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. 2016 do 31. 12. 2016 v stredných odborných školách Policajného zboru
získalo základné a špecializované policajné vzdelanie celkom 899 príslušníkov Policajného zboru
zaradených vo funkcii s kvalifikačným predpokladom úplného stredného vzdelania, t. j. 81,7 %
z ročného plánu.
Z uvedeného počtu:
a) základné policajné vzdelanie získalo 570 príslušníkov Policajného zboru, z toho:
● 304 príslušníkov v SOŠ PZ Pezinok
● 266 príslušníkov v SOŠ PZ Košice
b) špecializované policajné vzdelanie získalo 329 príslušníkov Policajného zboru, z toho:
● 281 príslušníkov v SOŠ PZ Bratislava
● 48 príslušníkov v SOŠ PZ Košice
Centrum vzdelávania a psychológie SPSČ a OÚ MV SR zabezpečilo v stredných odborných
školách PZ všetky požiadavky útvarov PZ na získanie policajného vzdelania a špecializovaného
policajného vzdelania. Z dôvodu nesplnenia plánovaného ukazovateľa sa voľné kapacity škôl
využili na ďalšie vzdelávanie príslušníkov PZ.
Ciel bol splnený čiastočne (plnenie 81,7 %).
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
Plán
Skutočnosť

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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

9 000

9 000

16 493

18 123

9 000
10 220

Komentár k monitorovaniu cieľa:
Stredná škola požiarnej ochrany MV SR v Žiline - špecializované prípravy príslušníkov zboru boli
zamerané na prehlbovanie kvalifikácie hasič – záchranár, operatívneho riadenia – veliteľské
funkcie, technik – strojník a technik špecialista, špecialista odborných služieb (spojovacia služba,
protiplynová služba a operační dôstojníci), inšpektorov – štátny požiarny dozor a špecializovaná
príprava v oblasti právnych vzťahov v osobnom úrade. Odborné prípravy boli zamerané na
získanie odbornosti technik prostriedkov protiplynovej služby, na predĺženie odbornosti technik
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prostriedkov protiplynovej služby, 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. Základnú prípravu, špecializovanú a odbornú
prípravu a prehlbovanie kvalifikácie absolvovalo v roku 2016 celkom 1 132 príslušníkov
Hasičského a záchranného zboru.
Výcvikové centrum Hasičského a záchranného zboru Lešť – pri spracovaní vyhodnotenia
programovej štruktúry HaZZ sa vychádzalo z ročného plánu výcviku na rok 2015/2016
a 2016/2017, ktoré boli spracované v súlade s Pokynom prezidenta HaZZ č. 32/2013 v znení
neskorších predpisov. V zmysle pokynu sa výcviku zúčastňovali hasičské družstvá o sile 1+5
príslušníkov. Podľa ročného plánu výcviku sa ho malo zúčastniť počas 37 týždňov výcviku
v sledovanom období celkovo 1 110 príslušníkov. Na rozdiel od plánu bolo za sledované obdobie
absolvovaných 34 výcvikov päťdňových a 1 výcvik štvordňový. Celkovo sa výcviku v tomto
období zúčastnilo 1 046 príslušníkov. Počas roka 2016 došlo k zrušeniu výcviku v 2., 24. a 26.
týždni v dôsledku nepredvídaných okolností výcvikového centra a k nedokončeniu výcviku zo
strany dvoch zúčastnených príslušníkov z dôvodu zranenia pri výcviku. Súčasťou ročného plánu
výcviku na obdobie 2016/2017 sú aj výcviky príslušníkov zúčastnených na základnej
a špecializovanej odbornej príprave pre odbornosť hasič záchranár a hasič záchranár –
špecialista. V sledovanom období bol naplánovaný výcvik 47. základnej prípravy v termíne
2. - 3. 11. 2016, kde sa výcviku zúčastnilo 20 príslušníkov, a 36. ŠOP v termíne 20. – 21. 12. 2016,
kde sa výcviku zúčastnilo 13 príslušníkov. V 46. týždni sa vo VC HaZZ Lešť v zmysle plánu
uskutočnil výcvik riadiaceho štábu na úrovni okresného riaditeľstva. Výcvik bol naplánovaný na
15. – 16. 11. 2016 a zúčastnilo sa ho 8 príslušníkov.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60704 – Agenda splnomocnencov vlády SR
Cieľ 0D60704/1
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít, podpora desegregácie
a rozšírenia možnosti prístupu v oblasti vzdelávania, zamestnanosti, zdravotnej
starostlivosti a bývania.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet národných projektov zameraných na verejnú správu alebo sociálne služby
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

2

Skutočnosť

0

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Plánovaná hodnota ukazovateľa bola stanovená v rámci
Operačného programu Ľudské zdroje. Projekt Take away bude obsahovať program terénnej
sociálnej práce, komunitných centier, program podpory vzdelávania detí v ranom detstve a
program asistencie pri vysporiadavaní a legalizácii pozemkov v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“). Druhý národný projekt, ako súčasť
Take away balíka, bude obsahovo zameraný na program zdravotnej výchovy a prevencie
v obciach s prítomnosťou MRK.
Pôvodný národný projekt Take away bol rozhodnutím Komisie pri Monitorovacom
výbore pre Operačný program Ľudské zdroje pre prioritné osi 5 a 6 rozdelený na štyri
samostatné Národné projekty.
Dňa 28. 9. 2015 bolo prijaté uznesenie komisie, ktorým bol schválený návrh projektového
zámeru národného projektu "Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK - I.
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fáza". Dňa 6. 5. 2016 bol schválený projektový zámer národného projektu "Terénna sociálna
práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK I." Projektový zámer národného projektu
„Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných rómskych komunitách“ bol schválený
dňa 4. 11. 2016. Predpoklad vydania rozhodnutia o schválení Žiadosti o nenávratný finančný
príspevok je v prvej polovici 2017. Projektový zámer národného projektu „Podpora
predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít“ je vo fáze prípravy na
proces schvaľovania Komisiou pri Monitorovacom výbore pre OP ĽZ pre PO5 a PO6
s predpokladom schválenia v prvom štvrťroku 2017.
Implementácia národných projektov nie je zahájená. Sprostredkovateľský orgán pod
MV SR vyhlásil dňa 5. 10. 2016 vyzvania pre dva národné projekty (Komunitné centrá v mestách
a obciach s prítomnosťou MRK – I. fáza a Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít I.). ÚSVRK dňa 4. 11. 2016 predložil
ŽoNFP na sprostredkovateľský orgán. Momentálne prebieha proces odborného hodnotenia
s predpokladom vydania rozhodnutia o schválení ŽoNFP vo februári 2017.
Ďalší národný projekt obsahovo zameraný na program zdravotnej výchovy a prevencie
v obciach s prítomnosťou MRK, ktorý je tiež súčasťou „Take away“ balíka bude realizovaný
prostredníctvom Ministerstva zdravotníctva SR.
Národné projekty „Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. fáza“
a „Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK I.“ sú vo fáze
schvaľovania. Národný projekt „Podpora vysporiadania pozemkov v marginalizovaných
rómskych komunitách“ je vo fáze prípravy a projektový zámer národného projektu „Podpora
predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít“ je vo fáze prípravy na
proces schvaľovania Komisiou pri MV pre OP ĽZ. Realizácia ešte neprebieha.
I napriek tomu, že realizácia projektov neprebieha, bolo v roku 2016 uskutočnené
schvaľovanie projektových zámerov jednotlivých národných projektov, ich príprava
a predloženie na sprostredkovateľský orgán v súlade s vyzvaniami pre dva národné projekty
„Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK–I. fáza“, a „Terénna sociálna práca
a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK I“.
Cieľ bol splnený čiastočne.
Podprogram : 0D608 – Riadenie a kontrola
Prvok: 0D60801 – Riadenie a kontrola
Cieľ 0D60801/1
Posúdiť minimálne 500 zmlúv ročne.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet
Rok

Počet posúdených zmlúv
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

R+1
2017

Plán

500

Skutočnosť

905

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Za rok 2016 pripravil odbor právnych služieb 905 stanovísk
k zmluvám a dodatkom, v ktorých jednou zo zmluvných strán je Ministerstvo vnútra SR, resp.
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra SR, uzatváraných podľa Obchodného
zákonníka, Občianskeho zákonníka a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993
Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov pre útvary Ministerstva vnútra SR
vrátane zmlúv s cudzím prvkom a grantových zmlúv a zmlúv o poskytovaní nenávratného
finančného príspevku.
Cieľ bol splnený.
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Podprogram : 0D609 – Voľby
Prvok: 0D60901 – Voľby do orgánov samosprávy obcí
Cieľ 0D60901/1
V roku 2018 zabezpečiť konanie volieb do orgánov samosprávy obcí podľa
platných predpisov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento
Rok

Zabezpečenie volieb
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

Plán

100

Skutočnosť

100

R–1
2015

R
2016

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

100

Komentár k monitorovaniu cieľa: Voľby do orgánov samosprávy obcí sa v roku 2016
nekonali.
Prvok: 0D60902 – Nové voľby do orgánov samosprávy obcí
Cieľ 0D60902/1
Každoročne 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
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

R+1
2017

Plán

100

100

100

Skutočnosť

100

100

100

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej
republiky č. 291 z 30. októbra 2015 a č. 363 z 3. decembra 2015 o vyhlásení nových volieb
do orgánov samosprávy obcí sa 9. apríla 2016 konali nové voľby do orgánov samosprávy
v obciach v nasledujúcich okresoch: Malacky, Považská Bystrica, Prievidza, Topoľčany, Nitra,
Komárno, Levice, Rimavská Sobota, Kežmarok, Humenné, Svidník a Trebišov.
Ďalej na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady Slovenskej republiky č. 160
z 19. apríla 2016 a č. 230 z 29. júla 2016 o vyhlásení nových volieb do orgánov samosprávy obcí
sa 5. novembra 2016 konali nové voľby do orgánov samosprávy v obciach v nasledujúcich
okresoch: Senec, Dunajská Streda, Galanta, Trnava, Senica, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín,
Komárno, Levice, Nové Zámky, Žilina, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Lučenec, Rimavská
Sobota, Bardejov, Prešov, Humenné, Stropkov, Vranov nad Topľou a Trebišov.
Na zabezpečenie nových volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2016 boli finančné
prostriedky rozpočtované v rámci rozpočtu sekcie verejnej správy ministerstva vnútra. Finančné
prostriedky súvisiace s prípravou a vykonaním nových volieb do orgánov samosprávy obcí boli
čerpané len na druhy výdavkov, ktoré určuje vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
č. 308/2015 Z. z. o výdavkoch spojených s voľbami. Na zabezpečenie činnosti obvodných
volebných komisii v súvislosti s konaním nových volieb konaných v mesiaci apríl 2016
a november 2016 boli finančné prostriedky dotknutým okresným úradom poskytnuté
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pred uskutočnením nových volieb tak, aby bola zabezpečená ich činnosť v dostatočnom časovom
predstihu a bezproblémovo.
Úhrada nákladov spojených s novými voľbami obciam ako preneseného výkonu štátnej
správy bola realizovaná rozpočtovým opatrením na základe predloženého vyúčtovania
prostriedkov štátneho rozpočtu okresnými úradmi. Sekcia verejnej správy vykonala rozpočtové
opatrenia na úhradu výdavkov pre miestne a okrskové volebné komisie za nové voľby
do orgánov samosprávy obcí v máji 2016 a v novembri 2016.
Cieľ bol splnený.
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
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

100

Skutočnosť

Komentár k monitorovaniu cieľa: Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa v roku
2016 nekonali.
Prvok: 0D60904 – Voľby prezidenta Slovenskej republiky
Cieľ 0D60904/1
V roku 2019 zabezpečiť konanie voľby prezidenta Slovenskej republiky podľa
platných predpisov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento
Rok

Zabezpečenie volieb
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

Plán

100

Skutočnosť

100

R–1
2015

R
2016

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

100

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

Zabezpečenie volieb
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

100
100

Komentár k monitorovaniu cieľa: Na základe rozhodnutia prezidenta Slovenskej republiky
č. 307/2015 Z. z. z 12. novembra 2015 o vyhlásení volieb do Národnej rady Slovenskej republiky
sa 5. marca 2016 uskutočnili voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Finančné prostriedky
na vykonanie volieb do Národnej rady Slovenskej republiky boli rozpočtované v rámci rozpočtu
sekcie verejnej správy.
Finančné prostriedky sa použili na krytie výdavkov súvisiacich s materiálno – technickým
a organizačným zabezpečením volieb, a to na zabezpečenie činnosti Štátnej komisie pre voľby
a kontrolu financovania politických strán, okresných volebných komisií a okrskových volebných
komisií.
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky zabezpečilo v súvislosti s vykonaním volieb do
Národnej rady Slovenskej republiky 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 ďalší
materiál, školenie príslušných zamestnancov okresných úradov, občerstvenie, stravovanie
a cestovné náhrady členov štátnej komisie a osôb zabezpečujúcich organizačnú a technickú
prípravu volieb a ich vykonanie.
Sekcia verejnej správy v mesiaci január vykonala rozpočtové opatrenia na úhradu
výdavkov súvisiacich so zabezpečením činnosti okresných volebných komisií (cestovné náhrady,
občerstvenie, stravovanie a ďalšie nevyhnutné výdavky) a okrskových volebných komisií
(kancelárske potreby, cestovné náhrady, občerstvenie, stravovanie, poštovné, hovorné,
vybavenie volebných 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 volieb a ďalšie nevyhnutné výdavky) počas prípravy a konania volieb.
Na základe predloženého vyúčtovania okresnými úradmi boli poskytnuté niektorým
okresným úradom finančné prostriedky na dofinancovanie okrskových volebných komisií
pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v prípade, že 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 volieb do Národnej rady Slovenskej republiky boli v mesiaci máj vykonané
rozpočtové opatrenia a preúčtované výdavky spojené s ochranou verejného poriadku pri konaní
volieb príslušníkmi Policajného zboru.
Po predložení žiadosti Generálneho riaditeľstva Zboru väzenskej a justičnej stráže
zabezpečila sekcia verejnej správy v mesiaci máj refundáciu výdavkov spojených s vykonaním
volieb do Národnej rady Slovenskej republiky v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia
slobody.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60906 – Nové voľby do orgánov samosprávnych krajov
Cieľ 0D60906/1
Každoročne zabezpečiť konanie nových volieb do orgánov samosprávnych krajov
podľa platných predpisov.
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Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento
Rok

Zabezpečenie nových volieb
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

Plán

R–1
2015

100

Skutočnosť

0

R
2016

R+1
2017

100

100

neboli
vyhlásené

neboli
vyhlásené

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Nové voľby do orgánov samosprávnych krajov
v roku 2016 neboli vyhlásené.
Prvok: 0D60907 – Voľby do Európskeho parlamentu
Cieľ 0D60907/1
V roku 2019 zabezpečiť konanie volieb do Európskeho parlamentu poľa platných
predpisov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento
Rok

Zabezpečenie nových volieb
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

Plán

100

Skutočnosť

100

R–1
2015

R
2016

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

100

Komentár k monitorovaniu cieľa: Voľby do Európskeho parlamentu sa v roku 2016
nekonali.
Prvok: 0D60908 – Referendum
Cieľ 0D60908/1
Každoročne zabezpečiť konanie referenda podľa platných predpisov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento
Rok

Zabezpečenie referenda
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

Plán

100

Skutočnosť

Nebolo
vyhlásené

R–1
2015

R
2016
100
100

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

100
Nebolo
vyhlásené

Komentár k monitorovaniu cieľa: Referendum v roku 2016 nebolo vyhlásené.
Podprogram : 0D60A – Projekty Európskej únie
Prvok: 0D60A01 – Európsky fond pre utečencov
Cieľ 0D60A01/1
Vysporiadanie projektov na základe zistení projektového auditu MF SR.

30

R+5
2021

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

Rok

Bázický

Vysporiadanie projektov
R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

áno

Skutočnosť

áno

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený ročný cieľ - vysporiadanie projektov na základe
zistení projektového auditu MF SR bol splnený už v prvom polroku 2016. Auditom projektov
(č. A769) nebol identifikovaný v rámci Ročného programu 2013 Európskeho fondu
pre utečencov žiaden nedostatok systémového charakteru, ktorý by mal vplyv na účinnosť
zavedeného riadiaceho a kontrolného systému. Dňa 17. mája 2016 predložila auditovaná osoba
(MV SR) písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom
a odstránení príčin ich vzniku a zohľadnení odporúčaní auditujúcemu orgánu (MF SR).
Cieľ bol splnený.
Cieľ 0D60A01/2
Zúčtovanie programu s Európskou komisiou.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Logická hodnota áno / nie

Rok

Bázický

Zúčtovanie programu
R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

áno

Skutočnosť

áno

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený ročný cieľ - zúčtovanie programu s Európskou
komisiou bol v roku 2016 splnený. Európska komisia schválila záverečnú správu o implementácii
ročného programu 2013 Európskeho fondu pre utečencov predloženú Ministerstvom vnútra SR.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60A02 – Európsky fond pre návrat
Cieľ 0D60A02/1
Vysporiadanie projektov na základe zistení projektového auditu MF SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Logická hodnota áno / nie

Rok

Bázický

Vysporiadanie projektov
R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

áno

Skutočnosť

áno

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený ročný cieľ - vysporiadanie projektov na základe
zistení projektového auditu MF SR bol splnený už v prvom polroku roku 2016. Auditom
projektov (č. A769) nebol identifikovaný v rámci Ročného programu 2013 Európskeho fondu pre
návrat žiaden nedostatok systémového charakteru, ktorý by mal vplyv na účinnosť zavedeného
riadiaceho a kontrolného systému. Dňa 17. mája 2016 predložila auditovaná osoba (MV SR)
písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a
odstránení príčin ich vzniku a zohľadnení odporúčaní auditujúcemu orgánu (MF SR).
Cieľ bol splnený.
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Cieľ 0D60A02/2
Zúčtovanie programu s Európskou komisiou.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Logická hodnota áno / nie

Rok

Bázický

Zúčtovanie programu
R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Plán

áno

Skutočnosť

áno

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený ročný cieľ - zúčtovanie programu s Európskou
komisiou bol v roku 2016 splnený. Európska komisia schválila záverečnú správu o implementácii
ročného programu 2013 Európskeho fondu pre návrat predloženú Ministerstvom vnútra SR.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60A03 – Fond pre vonkajšie hranice
Cieľ 0D60A03/1
Vysporiadanie projektov na základe zistení projektového auditu MF SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Logická hodnota áno / nie

Rok

Bázický

Vysporiadanie projektov
R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

áno

Skutočnosť

áno

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený ročný cieľ - vysporiadanie projektov na základe
zistení projektového auditu MF SR bol splnený už v prvom polroku roku 2016. Auditom
projektov (č. A769) nebol identifikovaný v rámci Ročného programu 2013 Fondu pre vonkajšie
hranice žiaden nedostatok systémového charakteru, ktorý by mal vplyv na účinnosť zavedeného
riadiaceho a kontrolného systému. Dňa 17. mája 2016 predložila auditovaná osoba (MV SR)
písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov zistených vládnym auditom a
odstránení príčin ich vzniku a zohľadnení odporúčaní auditujúcemu orgánu (MF SR).
Cieľ bol splnený.
Cieľ 0D60A03/2
Zúčtovanie programu s Európskou komisiou.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Logická hodnota áno / nie

Rok

Bázický

Zúčtovanie programu
R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

áno

Skutočnosť

áno

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený ročný cieľ - zúčtovanie programu s Európskou
komisiou bol v roku 2016 splnený. V súčasnosti pripravuje Európska komisia schválila záverečnú
správu o implementácii ročného programu 2013 Fondu pre vonkajšie hranice predloženú
Ministerstvom vnútra SR.
Cieľ bol splnený.
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Prvok: 0D60A04 – Fond na spolufinancovanie zahraničnej pomoci
Cieľ 0D60A04/1
Poskytnúť
projektov.

finančné

prostriedky

na

predfinancovanie

a spolufinancovanie

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

Rok

Bázický

Počet projektov, na ktoré budú poskytnuté finančné prostriedky
R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

3

Skutočnosť

3

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený ročný cieľ - poskytnúť finančné prostriedky na
predfinancovanie a spolufinancovanie projektov bol v roku 2016 splnený. V sledovanom období
boli z tohto fondu podporené tri projekty, a to projekt „Efektívne monitorovanie, odhaľovanie a
objasňovanie prejavov násilného extrémizmu v kyberpriestore“ „Budovanie kapacít pre boj proti
počítačovej kriminalite – Cyber Crime Training“ a projekt „Zlepšenie pripravenosti záchranných
zložiek MV SR“.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60A05 – Fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín
Cieľ 0D60A05/1
Vysporiadanie projektov na základe zistení projektového auditu MF SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Logická hodnota áno / nie

Rok

Bázický

Vysporiadanie projektov
R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Plán

áno

Skutočnosť

áno

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený ročný cieľ - vysporiadanie projektov na základe
zistení projektového auditu MF SR bol splnený už v prvom polroku roku 2016. Auditom
projektov (č. A769) nebol identifikovaný v rámci Ročného programu 2013 Európskeho fondu pre
integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín žiaden nedostatok systémového charakteru, ktorý
by mal vplyv na účinnosť zavedeného riadiaceho a kontrolného systému. Dňa 17. mája 2016
predložila auditovaná osoba (MV SR) písomnú správu o splnení opatrení na nápravu nedostatkov
zistených vládnym auditom a odstránení príčin ich vzniku a zohľadnení odporúčaní
auditujúcemu orgánu (MF SR).
Cieľ bol splnený.
Cieľ 0D60A05/2
Zúčtovanie programu s Európskou komisiou.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Logická hodnota áno / nie

Rok

Bázický

Zúčtovanie programu
R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

áno

Skutočnosť

áno

33

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený ročný cieľ - zúčtovanie programu s Európskou
komisiou bol v roku 2016 splnený. Európska komisia schválila záverečnú správu o implementácii
ročného programu 2013 Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín
predloženú Ministerstvom vnútra SR.
Cieľ bol splnený.
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.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet projektov

Rok

Bázický

Počet projektov k efekt. riadeniu migračných tokov v SR v oblasti azylu a medzinárodnej ochrany
R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Plán

8

Skutočnosť

12

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 2016 splnený, a to implementáciou 12 projektov. Daný cieľ bol
napĺňaný tromi projektmi Slovenskej humanitnej rady – „Efektívne služby žiadateľom o azyl
v SR“, „KOMPAS“ a „Kompas II.“, dvomi projektmi ÚHCP P PZ – „Nútený návrat - AMIF I“ a
„Budovanie kapacít v oblasti návratov“, dvomi projektmi IOM – „Migračné informačné centrum
IOM na podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza VIII)“ a „Dobrovoľný návrat
a reintegrácia v krajine pôvodu“ a ďalej projektom Centra právnej pomoci „CPP bližšie
k cudzincom“, projektom Slovenskej katolícke charity „Rafael III“, jedným projektom prijímateľa
Marginal „STEP 3“ a dvomi projektmi Ligy za ľudské práva „Právna poradňa pre pobyt
a občianstvo 6“ a „Právna poradňa pre azyl“.
Cieľ bol splnený.
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

Bázický

Počet projektov zameraných. na podporu spoločnej vízovej politiky a riadenia, ochrany vonkajších hraníc EÚ v SR
R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

1

Skutočnosť

4

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený ročný cieľ - prispievať k posilňovaniu vnútornej
bezpečnosti v EÚ prostredníctvom podpory spoločnej vízovej politiky a riadenia a ochrany
vonkajších hraníc EÚ, vrátane boja proti nelegálnej migrácii bol v roku 2016 splnený
implementáciou štyroch projektov a to projektu - Leteckého útvaru MV SR „Rozvoj kapacít
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hraničnej kontroly nákupom vrtuľníka“, projektu Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR „Hardvérové vybavenie národného VIS-u“, projektu Finančného riaditeľstva SR
„Nákup dopravných prostriedkov pre špecializované útvary finančnej správy“ a projektu Úradu
medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru „Upgrade aplikačného
vybavenia s prevádzkou SIS II na národnej úrovni“.
Cieľ bol 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 závažnej
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.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet projektov

Rok

Bázický

Počet projektov na prevenciu kriminality, boj proti organizovanej trestnej činnosti, riadenie bezpečnostných rizík
R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

1

Skutočnosť

5

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený ročný cieľ - prispievať k posilňovaniu vnútornej
bezpečnosti v EÚ prostredníctvom podpory akcií zameraných na prevenciu kriminality, boj proti
cezhraničnej závažnej 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 SR bol v roku 2016 splnený implementáciou štyroch projektov
Kriminalistického a expertízneho ústavu PZ (KEÚ PPZ) „Modernizácia IT systémov
AFIS/EURODAC a CODIS“, „Modernizácia IT systému BDC“ a „Zvyšovanie inštitucionálnych
kapacít laboratória na analýzu DNA“ a „Zvyšovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov KEÚ P PZ“
a jedného projektu Úradu medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru
„Rekonštrukcia objektu CPaCS Trstená Chyžne“.
Cieľ bol 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 zatvorených zmlúv
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

1

Skutočnosť

1

35

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Finančné prostriedky na financovanie operačného grantu
Európska migračná sieť na rok 2016 vo výške 50 000,- eur boli poskytnuté Medzinárodnej
organizácii pre migráciu dňa 5. 2. 2016.
Cieľ bol splnený.
Podprogram : 0D60B – Technická pomoc
Prvok: 0D60B02 - Technická pomoc pre OP EVS
Cieľ 0D60B02/1
Zabezpečiť implementáciu OP EVS do roku 2023.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Plán

70

Skutočnosť

69

75
73

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha pokračuje.
Počet administratívnych kapacít podieľajúcich sa na činnostiach spojených s OP EVS dosiahol
v roku 2016 stav 73. Počet administratívnych kapacít sa v priebehu jednotlivých mesiacov roka
2016 menil, ale nedosiahol plánovanú hodnotu z dôvodu nižšieho počtu prierezových
zamestnancov zapojených do činností spojených s OP EVS. V rámci operačného programu
Efektívna verejná správa, prioritná os č. 3 Technická pomoc, boli v roku 2016 predložené
prijímateľom MV SR v rámci projektu „Financovanie miezd pre OP EVS I.“ dve Žiadosti o platbu
v celkovej výške finančných prostriedkov 1 168 352,70 eur. Obidve Žiadosti o platbu boli v plnej
výške uhradené prijímateľovi. Finančné prostriedky na krytie mzdových nákladov zamestnancov
podieľajúcich sa na činnostiach spojených s OP EVS boli čerpané z rozpočtu kapitoly a následne
budú refundované v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.
Cieľ bol splnený čiastočne (plnenie 97,3 %).
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: Výsledok
MJ: Logická hodnota áno / nie

Rok

Bázický

Realizované aktivity na podporu publicity a informovanosti
R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

Plán
Skutočnosť

R
2016
áno

áno

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

áno
áno

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha pokračuje.
V roku 2016 boli realizované aktivity na podporu publicity a informovanosti:
- V. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre OP EVS v termíne 30. 5. 2016
- prednášky na vysokých školách k OP EVS
- príprava nákupu mediálneho priestoru.
V rámci operačného programu Efektívna verejná správa, prioritná os č. 3 Technická pomoc
neboli v roku 2016 zverejnené výzvy na predkladanie projektov na realizáciu aktivít na podporu
publicity a informovanosti, ktoré by mali vplyv na finančné čerpanie pomoci z Európskej únie
a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie. Cieľ bol splnený.
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Prvok: 0D60B03 - Technická pomoc pre OP KŽP
Cieľ 0D60B03/1
Zabezpečenie efektívnej implementácie programu.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Efektivity
MJ: Počet (FTE)

Rok

Počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

36

Skutočnosť

31,5

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: V rámci programovej časti 0D60B03 bol v roku 2016
realizovaný projekt „Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP za obdobie 2014 – 2016“, kód
ITMS: 310051A751. Plánovaný počet administratívnych kapacít financovaných z technickej
pomoci v roku 2016 predstavoval hodnotu 36 FTE. Skutočný počet administratívnych kapacít bol
31,50 FTE, čo predstavuje 87,5 % plnenie cieľa za sledované obdobie. Rozdiel medzi plánovanou
a skutočnou hodnotou merateľného ukazovateľa reflektuje presun začiatku realizácie
a implementácie viacerých plánovaných projektov na rok 2017 v rámci uvedeného operačného
programu.
Realizácia aktivít v rámci projektu „Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP za
obdobie 2014 – 2016“ bola ukončená v roku 2016.
Ciel bol splnený čiastočne (plnenie 87,5 %).
Podprogram : 0D60C – Operačný program Kvalita životného prostredia
Prvok: 0D60C01 – OP KŽP – Prioritná os č. 3
Cieľ 0D60C01/1
Realizovať projekty financované z Operačného programu Kvalita životného
prostredia.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet projektov

Rok

Bázický

Počet realizovaných projektov
R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

10

Skutočnosť

2

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2016 Ministerstvo vnútra SR a jej rozpočtová
organizácia Horská záchranná služba spolu v rámci uvedeného prvku realizovali 2 nasledovné
projekty:
Názov prijímateľa

Kód výzvy

Kód
o NFP

Horská
záchranná
služba
Ministerstvo vnútra
SR (HaZZ, LU MV SR)

OPKZP-PO3SC313-2015-2
OPKZP-PO3SC313-2015-2

žiadosti

ITMS kód projektu

Názov projektu

310030A027

Číslo zmluvy o NFP/
Rozhodnutia
o schválení žiadosti
o NFP
OAKZ-Z-310030A027

310030A027

Operatívny záchranný modul

310030A113

OAKZ-R-310031A113

310031A113

Budovanie modulu leteckého
hasenia požiarov s využitím
helikoptér

Zrealizovanie ďalších projektov financovaných z Operačného programu Kvalita životného
prostredia je plánované v roku 2017.
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Cieľ je priebežne plnený, hodnota ukazovateľa bude dosiahnutá.
Program : 0E9 – OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA
Zámer:

Proklientsky orientovaná, transparentná VS, poskytujúca svoje služby rýchlo,
efektívne a kvalitne, v záujme podpory udržateľného 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 tiež 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
2013

R–2
2014

R–1
2015

Plán
Skutočnosť

R
2016
áno

nie

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

áno
áno

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha pokračuje.
V rámci operačného programu Efektívna verejná správa, prioritná os č. 1 Posilnené
inštitucionálne kapacity a efektívna VS, boli v roku 2016 zverejnené vyzvania na predkladanie
projektov:
- Optimalizácia procesov vo verejnej správe
- Národný projekt implementácie systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov verejnej
správy
- Meranie efektívnosti poskytovaných služieb verejnej správy, inštitucionálny rozvoj
klientskych centier a integrácia spätnej väzby klientov.
Podmienkou vyhlásenia vyzvania je schválenie zámeru národného projektu členmi
Monitorovacieho výboru OP EVS, ako aj schválenie reformného zámeru. V priebehu roka 2016
boli v rámci prioritnej osi č. 1 schválené tri zámery národných projektov.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0E90102 – Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva
Cieľ 0E90102/1
Do roku 2023 zabezpečiť postupnú implementáciu projektov a projektových zámerov
súvisiacich so zvýšením efektívnosti, kvality, nezávislosti súdneho systému
a vymožiteľnosti práva.
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Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Logická hodnota áno / nie

Schválené projekty a projektové zámery
R–1
2015

R
2016

Plán

áno

áno

Skutočnosť

nie

áno

Rok

Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha pokračuje.
V rámci operačného programu Efektívna verejná správa, prioritná os č. 2 Zefektívnený súdny
systém a zvýšená vymáhateľnosť práva, neboli v roku 2016 zverejnené výzvy ani vyzvania
na predkladanie projektov, ktoré by mali vplyv na finančné čerpanie pomoci z Európskej únie
a štátneho rozpočtu na spolufinancovanie.
Podmienkou vyhlásenia vyzvania je schválenie zámeru národného projektu členmi
Monitorovacieho výboru OP EVS, ako aj schválenie reformného zámeru. V priebehu roka 2016
bolo v rámci prioritnej osi č. 2 schválených sedem zámerov národných projektov.
Cieľ bol splnený.
MEDZIREZORTNÉ PROGRAMY:
Program : 002 – CIVILNÉ NÚDZOVÉ PLÁNOVANIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Zámer:
Kvalitný plánovací proces zabezpečujúci efektívne používanie zdrojov pri
kolektívnej podpore strategických objektov aliancie.
Skvalitnením plánovacieho procesu civilného núdzového plánovania sa zabezpečuje efektívnejšie
používanie zdrojov pri kolektívnej podpore strategických zámerov aliancie. K tomu napomáha aj
skvalitnenie procesu prípravy odborníkov krízového manažmentu rôznymi formami vzdelávania
a vykonávania cvičení.
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
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

R+1
2017

Plán

10

10

10

Skutočnosť

10

10

10

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Od 1. marca 2016 bol vymenovaný zamestnanec sekcie
krízového riadenia MV SR za zástupcu stálej delegácie civilného núdzového plánovania pri NATO
a plní úlohy s tým spojené.
V roku 2016 boli vyslaní 3 delegáti (v dňoch 27. – 28. 4. 2016 jeden delegát a v dňoch
14. – 15. 12. 2016 dvaja delegáti) na dve plenárne zasadnutia generálnych riaditeľov za oblasť
civilného núdzového plánovania v priestoroch Veliteľstva NATO v Bruseli. Ďalej bol vyslaný
expert na hlavnú plánovaciu konferenciu k cvičeniu krízového manažmentu NATO – CMX 17,
ktorá sa konala v Bukurešti, Rumunsko v dňoch 14. – 18. 11. 2016.
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V duchu prísľubu záväzku zvyšovať odolnosť infraštruktúry zo samitu NATO z Varšavy,
sekcia krízového riadenia MV SR v spolupráci s Európskou komisiou organizovala v dňoch
26. – 28. septembra 2016 odbornú konferenciu na tému Ochrana kritickej infraštruktúry
/EÚ-USA-KANADA/, ktorého sa zúčastnili 6 experti za oblasť civilného núdzového plánovania.
Cieľ bol splnený.
Podprogram: 05T03 - Oficiálna humanitárna pomoc Slovenskej republiky do zahraničia
Cieľ 05T03/1
Každoročne operatívne poskytnúť humanitárnu pomoc do zahraničia.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Logická hodnota áno/nie

Rok

Bázický

Zabezpečená humanitárna pomoc do zahraničia
R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

R+1
2017

Plán

áno

Skutočnosť

áno

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Za rok 2016 bola Slovenskou republikou poskytnutá
materiálna nasledovná humanitárna pomoc do zahraničia:
1. Grécko
Materiálna pomoc: spacie vaky, prikrývky, generátory 5,5 kW, poľné kachle, plášte do dažďa,
kalové čerpadlá, poľné postele v hodnote 152 364,26 eur/14 066 kg.
2. Čierna Hora
Materiálna pomoc: 4 vozidlá MV SR, 4 kufríky na policajné účely a oblečenie pre policajtov
v hodnote 524 784,40 eur/ 8 180,46 kg. Za rok 2016 bola Slovenskou republikou realizovaná
a poskytnutá materiálna humanitárna pomoc do zahraničia 8 krát, z toho pre Grécko zasiahnuté
migračnou krízou 3 krát.
3. Grécko
Materiálna pomoc II.: prenosné postele, karimatky, spacie vaky, prikrývky, uteráky, plášte
do dažďa a poľné toalety v hodnote 49 788,56 eur/ 7 157 kg;
4. Ukrajina
Materiálna pomoc: 2 097 ks medicínsky sprej Iauset 100g v hodnote 22 259,65 eur/MZVaEZ SR;
5. Macedónsko
Materiálna pomoc: stany, spacie vaky, prikrývky, poľné postele, kalové čerpadlá, nepremokavé
plášte do dažďa, hygienické balíčky a lopaty v celkovej hodnote 49 066,99 eur a Správa štátnych
hmotných rezerv SR poskytla dezinfekčné prostriedky v hodnote 14 256,- eur. Celková hodnota
slovenskej pomoci bola 63 322,99 eur a hmotnosti 6 861,12 kg;
6. Grécko
Materiálna pomoc III.: elektrické ohrievače, čerpadlá, prenosné postele, karimatky, spacie vaky,
prikrývky, uteráky, plášte do dažďa, poľné toalety a spodné prádlo v celkovej hodnote
49 724,48 eur a hmotnosti 7 256,16 kg;
7. Bosna a Hercegovina
Kombinovaná humanitárna pomoc: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
finančnú humanitárnu pomoc v hodnote 5 000,- eur, Ministerstvo vnútra SR poskytlo zo svojich
zásob materiálnu humanitárnu pomoc pozostávajúcu zo spacích vakov a prikrývok v hodnote
16 801,20 eur a Ústredie ekumenickej pastoračnej služby OS SR a OZ SR hygienické balíčky,
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oblečenie, hračky a plienky v hodnote 5 873,- eur. Celková hodnota kombinovanej humanitárnej
pomoci SR pre Červený kríž z mesta Foča mala hodnotu 27 674,20 eur a hmotnosti 4 385,70 kg;
8. Sýria
Materiálna humanitárna pomoc: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
zdravotnícke prístroje v hodnote 127 826,- eur. Ministerstvo vnútra SR vyčlenilo zo svojich zásob
skladacie postele, prikrývky, spacie vaky, uteráky, elektrické ohrievače a plastové obedové
súpravy v hodnote 23 647,92 eur, Správa štátnych hmotných rezerv SR prestieradlá v hodnote
5 029,96 eur. Magna Deti v núdzi, občianske združenie poskytlo zdravotnícky materiál a liečivá
v hodnote 38 216,17 eur, Evanjelická diakonia ECAV na Slovensku poskytla 4000 ks
chirurgických rúšok v hodnote 500,- eur. Celková hodnota slovenskej pomoci pre sýrske
nemocnice bola 195 220,05 eur a hmotnosti 8 466,96 kg.
Cieľ bol splnený.
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 dôležitosti, podľa požiadaviek jeho budúceho užívateľa, ktorým je
Úrad vlády SR.
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
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

100

Skutočnosť

0

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2016 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: 06G1L01 - Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými
organizáciami – MV SR
Cieľ 06G1L01/1
V roku 2016 zabezpečiť dofinancovanie projektov.

41

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

Rok

Bázický

Dofinancovanie projektov
R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

áno

Skutočnosť

áno

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Projekt „Národný program vzdelávania zameraného na
školenie orgánov krízového riadenia a záchranných zložiek IZS v pôsobnosti MV SR“ bol
ukončený v roku 2015. Všetky ZoP boli uznané ako oprávnené a boli dofinancované
k 30. 6. 2016.
Cieľ bol splnený.
Podprogram: 06G1O - Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy – BSK
Prvok: 06G1O01 - Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými
organizáciami – MV SR
Cieľ 06G1O01/1
V roku 2016 zabezpečiť dofinancovanie projektov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Logická hodnota áno / nie

Rok

Bázický

Dofinancovanie projektov
R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

áno

Skutočnosť

áno

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľov: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR schválilo
realizáciu projektu „Zvyšovanie transparentnosti neziskového sektora a kvality služieb
poskytovaných neziskovými organizáciami cez mechanizmus akreditácie MNO“, ktorého
realizátorom bolo Ministerstvo vnútra SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej
spoločnosti. Realizácia národného projektu bola ukončená k 31. 12. 2015. Po ukončení projektu
prebiehalo schvaľovanie výdavkov ESF. Bola podaná žiadosť o refundáciu a tým došlo
vysporiadaniu oprávnených výdavkov projektu. Dňa 22. 6. 2016 bolo zorganizované záverečné
stretnutie všetkých realizátorov projektu Akreditácie MNO, kde okrem iných výstupov bolo
i zhodnotenie dodržania termínov realizácie projektu a čerpanie finančných prostriedkov.
Hlavný výstup projektu, t. j. prezentácia návrhu finálneho modelu Otvoreného informačného
systému MNO (ďalej len „OIS MNO“) bol hodnotený pozitívne. Účastníci ocenili najmä:
- detailnosť vypracovania právnych a užívateľských posúdení modelu,
- zamerania na ekonomický prínos systému a na riešenie jeho dlhodobej udržateľnosti aj
cez ekonomické úspory,
- nový nástroj na zvýšenie transparentnosti MNO a zároveň zjednodušenie možnosti
uchádzať sa o verejné zdroje.
V súčasnosti pripravujeme nadstavbu ukončeného národného projektu a to formou prípravy
programového projektu, ktorého výsledkom bude naprogramovanie už samotného OIS MNO
a jeho postupné zavedenie do praxe.
Cieľ bol splnený.
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Podprogram: 06G1Q - OP Ľudské zdroje 2014 – 2020 – MV SR
Prvok: 06G1Q01 – Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Prvok 06G1Q01 bol nahradený prvkom 06G1Q04 Integrácia marginalizovaných rómskych
komunít.
Prvok: 06G1Q02 – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít
Prvok 06G1Q02 bol nahradený prvkom 06G1Q05 Technická vybavenosť v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
Prvok: 06G1Q03 – Technická pomoc
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

Rok

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

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

70

Skutočnosť

83

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľov: Úloha pokračuje.
Počet administratívnych kapacít podieľajúcich sa na činnostiach spojených s OP ĽZ dosiahol
v roku 2016 stav 83. Počet administratívnych kapacít sa v priebehu jednotlivých mesiacov roka
2016 menil a presiahol plánovanú hodnotu z dôvodu vyššieho počtu prierezových zamestnancov
zapojených do činností spojených s OP ĽZ.
V rámci operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os č. 7 Technická pomoc, bolo
v roku 2016 zverejnené vyzvanie na projekt technickej pomoci "Podpora efektívnej
implementácie Operačného programu Ľudské zdroje - mzdové výdavky (vytvorenie systému
odmeňovania zamestnancov vrátane zabezpečenia jeho financovania)" a prijímateľom MV SR
bola predložená Žiadosť o platbu v celkovej výške finančných prostriedkov 222 591,88 eur.
Finančné prostriedky na krytie mzdových nákladov zamestnancov podieľajúcich sa na
činnostiach spojených s OP ĽZ boli čerpané z rozpočtu kapitoly a následne budú refundované
v rámci operačného programu Ľudské zdroje.
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.
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Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Logická hodnota áno / nie

Bázický

Rok

Vyhlásenie výziev
R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

áno

áno

Skutočnosť

nie

áno

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľov: Úloha pokračuje.
V rámci operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os č. 5 Integrácia marginalizovaných
rómskych komunít boli v roku 2016 zverejnené vyzvania na predkladanie projektov s termínom
uzavretia 31. 3. 2017:
- Komunitné centrá v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – I. Fáza
- Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných
rómskych komunít I.
Cieľ bol 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.
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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Plán

áno

áno

Skutočnosť

nie

áno

Komentár k monitorovaniu cieľov: Úloha pokračuje.
V rámci operačného programu Ľudské zdroje, prioritná os č. 6 Technická vybavenosť v obciach
s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít bolo v roku 2016 vyhlásené "Vyzvanie pre
finančné nástroje OP ĽZ" a otvorené výzvy:
- Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ – 150 obcí, ktoré budú zapojené
do Národného projektu Take away – I. Fáza – Komplexná podpora pre integráciu
obyvateľov MRK
- Výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu MŠ – obce, ktoré nebudú zapojené
do Národného projektu Take away – I. Fáza – Komplexná podpora pre integráciu
obyvateľov MRK
- Rekonštrukcia a výstavba komunitných centier
- Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných
marginalizovaných rómskych komunít.
Cieľ bol splnený.
Podprogram: 06H03 – Hospodárska mobilizácia MV SR
Cieľ 06H03/1
Zabezpečiť a nepretržite vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie v 75
subjektoch hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MV SR podľa požiadaviek
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vyplývajúcich z právnych predpisov a uznesení vlády SR na úseku hospodárskej
mobilizácie.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Percento

Percento plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie
R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Plán

100

100

100

100

Skutočnosť

60

99,3

99,4

100

Rok

Bázický

Komentár k monitorovaniu cieľa: Opatrenia hospodárskej mobilizácie boli v roku 2016
splnené. 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 priebežne 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 na úseku vykonávania opatrení
hospodárskej mobilizácie.
Úlohy a opatrenia, ktoré vykonáva rozpočtová organizácia – ministerstvo s nákladovými
strediskami vo svojej pôsobnosti a subjekty hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti ministerstva
boli roku 2016 zamerané na odbornú prípravu zamestnancov. Opatrenia hospodárskej
mobilizácie v rámci disponibilných zdrojov ministerstva vnútra SR boli v roku 2016 plnené.
Cieľ bol splnený.
Podprogram: 09702 – MV SR – Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných
organizácií
Cieľ 09702/1
Každoročne zabezpečiť včasnú úhradu členských príspevkov do medzinárodných
organizácií.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Počet uhradených členských príspevkov
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

2

2

Skutočnosť

2

2

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: V rámci uvedeného podprogramu boli uhradené členské
príspevky dvom medzinárodným organizáciám v celkovej sume 194 792,13 eur, z toho
Medzinárodnej organizácii INTERPOL bol uhradený príspevok vo výške 117 706,- eur
a Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM) bol uhradený príspevok vo výške 77 086,13 eur.
Cieľ bol splnený.

Podprogram 0A908 : Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb na centrálnej
úrovni MF SR-MV SR
Prvok: 0A90801 – Elektronizácia služieb matriky
Cieľ 0A90801/1
Zaviesť 6 elektronických služieb matriky dostupných on-line.
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Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Počet zavedených elektronických služieb matriky dostupných on-line
Bázický

Plán

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

6

Skutočnosť

6

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha bola ukončená vzhľadom k ukončenej Zmluve o dielo
a tiež Zmluve o NFP ku dňu 30. 10. 2015. Všetky aktivity vyplývajúce zo zmlúv boli úspešne
zrealizované.
Cieľ na strane MV SR bol splnený.
Prvok: 0A90802 – IS Identifikátor fyzických osôb
Cieľ 0A90802/1
Vytvoriť 7 elektronických služieb 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

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Plán

7

Skutočnosť

0

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha pokračuje.
V rámci projektu bolo implementované testovacie aj produkčné prostredie, vykonaná finálna
migrácia dát a zároveň zrealizované technické a užívateľské školenia. Prebehla stabilizácia
prototypu riešenia a integroval sa pilotný sektor na služby IS IFO. Vzhľadom na nedostupnosť
účinnosti zákona o základných identifikátoroch fyzických osôb bol projekt podľa metodiky SORO
rozfázovaný. Do druhej fázy projektu sa presunula aktivita Podpora legislatívneho projektu
a aktivita Roll-out, migrácia a stabilizácia.
Cieľ nebol splnený. Projekt pokračuje v OPII.
Prvok: 0A90803 – IS Register fyzických osôb
Cieľ 0A90803/1
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
Plán
Skutočnosť

Počet zavedených a zelektronizovaných jednotných zdrojov o fyzických osobách
Bázický

R–4
2012

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

18

6

R
2016

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

24

Komentár k monitorovaniu cieľa: Projekt bol ukončený 30. 10. 2015 splnením všetkých
náležitostí kladených na ukončovanie projektov OPIS. Všetky elektronické služby 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
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umiestnená trvalo vysvetľujúca tabuľa, vykonaná záverečná konferencia a poskytnutá tlačová
správa.
Cieľ bol splnený.

Prvok: 0A90804 – IS Register adries
Cieľ 0A90804/1
Vytvoriť 15 elektronických služieb 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

Plán

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

15

Skutočnosť

15

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha bola ukončená. Elektronické služby boli spustené
do produkcie k 1. 7. 2015.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0A90805 – Elektronická identifikačná karta
Cieľ 0A90805/1
Zaviesť 8 elektronických služieb riešenia elektronickej identifikačnej karty ako
jednotného prostriedku pre identifikáciu a autentifikáciu používateľov v rámci služieb
prostredia eGovernmentu.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok
Plán
Skutočnosť

Počet vytvorených elektronických služieb riešenia elektronickej identifikačnej karty
Bázický

R–4
2012

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

8
8

Komentár k monitorovaniu cieľa: Projekt skončil podľa harmonogramu Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku v znení jej neskorších dodatkov. Aktuálne prebieha obdobie
udržateľnosti projektu.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0A90806 – Elektronické služby pre osvedčenie o evidencii vozidla
Cieľ 0A90806/1
Vytvoriť 21 elektronických služieb pre osvedčenie o evidencii vozidla a zaviesť
systém do prevádzky.
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Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Počet vytvorených elektronických služieb pre osvedčenie o evidencii vozidla
Bázický

Plán

R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

21

Skutočnosť

21

Komentár k monitorovaniu cieľa: Projekt skončil podľa harmonogramu Zmluvy o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku v znení jej neskorších dodatkov. Aktuálne prebieha obdobie
udržateľnosti projektu.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0A90807 – Elektronické služby centrálnej ohlasovne
Cieľ 0A90807/1
Zaviesť 22 elektronických služieb centrálnej ohlasovne a zaviesť systém do
prevádzky.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Počet vytvorených elektronických služieb centrálnej ohlasovne
Bázický

Plán

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

10

12

R
2016

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

22

Skutočnosť

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha bola zrealizovaná a ukončená. Ukončenie realizácie
aktivít projektu bolo podľa Dodatku č. 6 k Zmluve o NFP k 31. 7. 2015.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0A90808 – Elektronické služby mobilných jednotiek MV SR
Cieľ 0A90808/1
Sprístupniť 35 elektronických služieb mobilných jednotiek MV SR a zabezpečiť ich
všeobecnú použiteľnosť.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok
Plán

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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

35

Skutočnosť

Komentár k monitorovaniu cieľa: Na základe Dohody o mimoriadnom ukončení zmluvného
vzťahu zo zmluvy o poskytnutí NFP projekt Elektronické služby mobilných jednotiek MV SR
bol nahradený projektom - 0A9080D - Elektronizácia služieb informačných systémov MV SR
na úseku policajného zboru. Dohoda bola uzavretá medzi MF SR a MV SR. Ministerstvo financií
SR, ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Informatizácia spoločnosti, rozhoduje
o uzatvorení takejto dohody.
Cieľ nebol splnený. Úloha bola zrušená.
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Prvok: 0A90809 – Elektronické služby národnej evidencie vozidiel
Cieľ 0A90809/1
Sprístupniť 45 elektronických služieb evidencie vozidla a zabezpečiť ich
všeobecnú použiteľnosť.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet

Rok

Počet sprístupnených elektronických služieb evidencie vozidla
Bázický

Plán

R–4
2012

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

45

Skutočnosť

45

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha bola splnená. Služby boli spustené od 1. 4. 2015
pre občanov na portály portal.minv.sk.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0A9080A – Elektronické služby národnej evidencie vozidiel, časť 2
Cieľ 0A9080A/1
Vybudovanie elektronických služieb evidencie vozidiel, uvedenie do prevádzky
a zabezpečenie ich všeobecnej použiteľnosti.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Plán

3

Skutočnosť

3

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha bola splnená k 31. 12. 2015. MV SR pre občanov
i podnikateľskú verejnosť sprístupnilo 3 nové elektronické služby v oblasti dopravných
evidencií.
Cieľ bol splnený.

Prvok: 0A9080B – Elektronické služby živnostenského registra
Cieľ 0A9080B/1
Vybudovanie elektronických služieb týkajúcich sa oblasti podnikania podľa
živnostenského zákona.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok
Plán

Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

6

Skutočnosť

Komentár k monitorovaniu cieľa: Projekt bol Ministerstvom financií SR a Úradom vlády SR
zrušený (na základe listu MF SR číslo: MF/006456/2014-1753 zo dňa 5. 11. 2014).
Cieľ nebol splnený. Úloha bola zrušená.
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Prvok: 0A9080C – Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti
osôb a majetku
Cieľ 0A9080C/1
Vybudovanie elektronických služieb informačných systémov Ministerstva vnútra
SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku a ich uvedenie do
prevádzky.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line
R–2
2014

R–1
2015

Plán

15

4

Skutočnosť

4

0

Rok

Bázický

R–3
2013

R
2016

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: V rámci ukončenia realizácie časti projektu ESVPBOM – IIS
MV SR Back Office boli uvedené do produkčnej prevádzky 4 elektronické služby s riešením
finančných záležitostí M SR (SAP). V roku 2015 projekt pokračoval fázou analýzy a dizajnu, ktorá
bola úspešne ukončená spolu s fázou implementácie. Vzhľadom na zložitosť celého projektu ako
aj množstvo potrebných testov však nebola ukončená fáza testovania a nasadenia, ktorá sa
v zmysle Metodiky SORO fázuje do ďalšieho programového obdobia (OPII) – projekt ESVPBOM –
2. fáza.
Cieľ nebol splnený. Projekt pokračuje v OPII.
Prvok: 0A9080D – Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného
zboru
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: Výsledok
MJ: Počet

Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line
R–2
2014

R–1
2015

Plán

2

2

Skutočnosť

0

0

Rok

Bázický

R–3
2013

R
2016

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: V rámci projektu bola ukončená fáza testovania a systém je
postupne uvádzaný do prevádzky na Operačných strediskách PZ v rámci celej SR. Sú spustené
operačné strediská: Nitra, B. Bystrica, Prešov, Košice, Bratislava, Trenčín, Žilina a Trnava.
Elektronické služby občanom sú pripravené na sprístupnenie občanom po dokončení spustenia
všetkých OS PZ. Vzhľadom na zložitosť procesov a ich väzieb na elektronické služby občanom
budú všetky merateľné ukazovatele splnené v druhej fáze projektu – riešené v programovom
období OPII.
Cieľ nebol splnený. Projekt pokračuje v OPII.
Prvok: 0A9080E – Digitálna knižnica a digitálny archív
Cieľ 0A9080E/1
Digitalizácia obsahu knižničných fondov a archívnych fondov, ochrana nosičov
informácií (papiera) pred degradáciou, založenie udržateľnej technológie konzervovania
a vytvorenie integrovaného digitalizačného a konzervačného pracoviska.
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Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Počet zdigitalizovaných objektov
R–2
2014

R–1
2015

Plán

1 261 800

1 061 840

Skutočnosť

1 637 129

1 012 209

Rok

Bázický

R–3
2013

R
2016

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Projekt naplnil kvantitatívne ukazovatele a bol ukončený
v 09/2015.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0A9080F – Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na
úseku policajného zboru
Cieľ 0A9080F/1
Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku
policajného zboru.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet služieb

Rok

Bázický

Počet nových alebo inovovaných služieb verejnej správy poskytovaných občanom a podnikateľom
R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

Plán

1

Skutočnosť

0

R
2016

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

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

Rok

Bázický

Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line
R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

R+4
2020

R+5
2021

Plán

6

Skutočnosť

0

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

Rok

Bázický

Počet elektronických služieb pre zdravotne postihnuté osoby a ďalšie znevýhodnené skupiny
R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

Plán

1

Skutočnosť

0

R
2016

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2015 projekt ukončil fázu analýzy a návrhu riešenia.
Taktiež bola ukončená fáza implementácie, ktorá bola odprezentovaná na workshopoch, kde boli
predvedené všetky funkcionality systému v zmysle schválenej detailnej funkčnej špecifikácie.
Vzhľadom na zložitosť celého riešenia, množstvo integrácií a dotknutých subjektov nebolo
možné vykonať kompletné testovanie systému a jeho nasadenie do produkčného prostredia.
Z tohto dôvodu aktivity Testovanie a Nasadenie budú realizované v nasledujúcom programovom
období – v rámci OPII.
Cieľ nebol splnený. Projekt pokračuje v OPII.
Prvok: 0A9080G – Elektronický archív MV SR
Cieľ 0A9080G/1
Zavedenie sofistikovaných elektronických služieb elektronického archívu MV SR
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pre občanov, odbornú verejnosť a bádateľov, ktoré zjednodušia možnosti prístupu
k archívnym záznamom a skrátia čas potrebný na sprístupnenie údajov z elektronického
archívneho spisu.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Plán

13

Skutočnosť

0

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2015 projekt ukončil fázy Analýzy a dizajn,
Implementácia a Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií. Vzhľadom na obmedzený čas
a potrebu riadneho otestovania systému bola aktivita Testovanie a Nasadenie presunutá do
druhej fázy projektu v rámci OPII.
Cieľ nebol splnený. Projekt pokračuje v OPII.
Prvok: 0A9080H – Register a identifikátor právnických osôb a podnikateľov
Cieľ 0A9080H/1
Vybudovať integračné rozhrania (služby) na existujúce zdrojové registre, register
adries, fyzických osôb a ÚPVS.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výstup
MJ: Počet služieb

Rok

Bázický

Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line
R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Plán

22

Skutočnosť

22

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha bola splnená v roku 2015 v súlade s partnerskou
zmluvou uzatvorenou medzi Štatistickým úradom Slovenskej republiky, Ministerstvom
spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0A9080I – Integrované obslužné miesto občana
Cieľ 0A9080I/1
Zabezpečiť poskytovanie elektronických služieb verejnej správy sprístupnených
na ÚPVS asistovaným spôsobom občanom a podnikateľom prostredníctvom siete IOM.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Plán

20

Skutočnosť

20

Komentár k monitorovaniu cieľa: V rámci projektu na základe Partnerskej zmluvy bolo
Ministerstvom vnútra SR v roku 2015 vytvorených 75 miest IOM financovaných v rámci
eurofondov. V rámci verejného obstarávania na MV SR bol zabezpečený HW pre 5 miest IOM
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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 užívaniu
omamných a psychotropných látok a rizikám s tým spojeným.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Počet uskutočnených aktivít zameraných na predchádzanie užívaniu drog
Bázický

Rok

R–3

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Plán

3

Skutočnosť

3

5

4

Komentár k monitorovaniu cieľa: V hodnotenom období národná protidrogová jednotka
národnej kriminálnej agentúry Prezídia Policajného zboru zorganizovala dňa 17. júna 2016
preventívnu prednášku so zameraním na prevenciu u detí predškolského veku s praktickými
ukážkami práce polície v oblasti boja proti drogám, ktorá sa konala v Materskej škole na
Cyprichovej ulici v Bratislave.
Zároveň sa uskutočnili aj ďalšie tri preventívne prednášky:
- 11. októbra 2016 v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie
v Liptovskom Mikuláši v spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš,
- 21. novembra 2016 v Gymnáziu M. R. Štefánika v Šamoríne,
- 30. novembra 2016 v Základnej škole sv. Uršule v Bratislave.
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.
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

R–2

R–1

R

R+1

R+2

R+3

R+4

R+5

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Plán

5

5

Skutočnosť

5

5
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Komentár k monitorovaniu cieľa: Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky v spolupráci s Európskou komisiou organizovala v dňoch 26. – 28. septembra 2016
odbornú konferenciu na tému „Ochrana kritickej infraštruktúry /EU-US-KANADA/“. Tejto
v poradí už siedmej konferencie, ktorá sa prvýkrát konala na Slovensku a to v Senci, sa zúčastnilo
takmer 70 expertov na európskej úrovni vrátane zástupcov z Európskej komisie, USA a Kanady
s cieľom pokračovať v krokoch vedúcich k zlepšeniu odolnosti najdôležitejšej (kritickej)
infraštruktúry voči konkrétnym súčasným, ale aj globálnym hrozbám s prioritou ochrany
pred teroristickými útokmi. Dňa 15. 9. 2016 (Brusel) bolo zasadnutie pracovnej skupiny
pre civilnú ochranu (PROCIV).
Ďalšie rokovania sa uskutočnili 10. 10. 2016 a 11. 11. 2016. V dňoch 5. – 6. 12. 2016 sa
uskutočnilo pracovné stretnutie Európskej únie a MLIT (Ministry of Land, Infrastructure,
Transport and Tourism = Japonské ministerstvo pôdohospodárstva, priemyslu, dopravy
a turizmu). Uvedené pracovné stretnutia sa uskutočnili v rámci SK PRES.
Cieľ bol splnený.
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 priebežne plnené, pričom
ich financovanie bolo zabezpečené v rámci programu 0D6 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

Rok
Plán
Skutočnosť

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

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015
25
19

R
2016
25
25

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

25
27

Komentár k monitorovaniu cieľa: Účasť príslušníkov PZ v medzinárodných misiách a
operáciách civilného krízovému manažmentu je v súlade s prioritami zahraničnej politiky SR,
ktorá presadzuje prevenciu a posilnenie globálnej, európskej a regionálnej bezpečnosti.
V súčinnosti s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky sa
policajný zbor angažuje v medzinárodných misiách a operáciách civilného krízovému
manažmentu 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.
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V roku 2016 pôsobili príslušníci PZ v nasledovných misiách:
a) EUBAM Ukrajina/Moldavsko – štyria príslušníci PZ
b) EULEX Kosovo – štyria príslušníci PZ
c) EUMM Gruzínsko – traja príslušníci PZ
d) špeciálna monitorovacia misia OBSE Ukrajina – štyria príslušníci PZ
e) misia OBSE Macedónsko – jeden príslušník PZ
i) misia OSN UNFICYP – piati príslušníkov PZ
j) misia OSN UNSTAMIH – šiesti príslušníci PZ
V roku 2016 pôsobilo v medzinárodných misiách a operáciách civilného krízového
manažmentu 27 príslušníkov PZ.
Cieľ bol splnený.
Podprogram 0D40D – SK PRES 2016 – MV SR
Cieľ 0D40D/1
Priebežné budovanie kapacít MV SR v súvislosti s výkonom SK PRES.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Euro

Rok

Zabezpečenie financovania výdavkov spojených so zabezpečením bezpečnostných opatrení v gescii MV SR
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

R+1
2017

Plán

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

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 bolo vypracovanie súhrnu požiadaviek na materiálno-technické
zabezpečenie a jeho následná finančná kvantifikácia. Ministerstvo zahraničných vecí
a európskych záležitostí Slovenskej republiky ako gestor rozpočtového programu 0D4 SK PRES
2016 vykonal rozpočtové opatrenia v prospech podprogramu 0D40D kapitoly MV SR vo výške
757 845,- eur za účelom splnenia tejto úlohy. Z dôvodu poddimenzovania rozpočtu určeného na
výdavky príslušníkov Policajného zboru zabezpečujúcich ochranu verejného poriadku
a bezpečnosti pri podujatiach súvisiacich s SK PRES 2016 boli využité finančné prostriedky aj
z iného zdroja. Pridelené finančné prostriedky boli určené na úhradu nadčasov policajných
zložiek zabezpečujúcich ochranu objektov počas podujatí SK PRES a na úhradu cestovných
náhrad pre policajné zložky zabezpečujúce ochranu budovy Stáleho zastúpenia SR
v Bruseli. Príslušníci policajného zboru vykonávali počas podujatí SK PRES bezpečnostné
opatrenia tak, aby bola zabezpečená ochrana verejného poriadku a aby dochádzalo čo k
najmenším zásahom do bežného života obyvateľov a návštevníkov mesta.
Cieľ bol 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 udržiavanie verejného
poriadku a bezpečnosti pri vzniku udalosti podliehajúcej MZP SZO na miestach vstupu.
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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 udržiavanie verejného poriadku a bezpečnosti pri vzniku udalosti podliehajúcej MZP SZO.
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

Rok

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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Plán

50

Skutočnosť

0

Komentár k monitorovaniu cieľa: Kontrolné chemické laboratóriá civilnej ochrany boli v roku
2016 vybavené dozimetrami na meranie radiácie pri vzniku mimoriadnej udalosti na základe
rozhodnutia hlavného hygienika.
Na základe žiadosti odboru zdravotníctva SPSČ a OÚ MV SR bolo v roku 2016 vykonané
rozpočtové opatrenie č. 98/2016, ktorým sa zabezpečili finančné prostriedky na nákup
prístrojového vybavenia KCHL na vykonávanie odberov a meraní. Do konca roka 2016 však
nebolo zrealizované verejné obstarávanie, z toho dôvodu bola úloha predložená na rok 2017.
Cieľ nebol splnený.
Podprogram 0EJ05 : Informačná spoločnosť 2014 – 2020 MF SR – MV SR
Prvok: 0EJ0501 – Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného
zboru (ESISPZ MV SR)
Cieľ 0EJ0501/1
Zaviesť plánované elektronické služby informačných systémov MV SR on-line.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Plán

4

Skutočnosť

4

Komentár k monitorovaniu cieľa: V rámci plnenia Zmluvy o NFP a Zmluvy s dodávateľom boli
k 30. 9. 2016 splnené všetky merateľné ukazovatele projektu. Pre úspešné dokončenie
finančných častí boli predĺžené podporné aktivity projektu do 30. 3. 2017.
Cieľ bol splnený.
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Prvok: 0EJ0502 – Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na
úseku policajného zboru (RPESISPZ MV SR)
Cieľ 0EJ0502/1
Zaviesť elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku policajného
zboru (RPESISPZ MV SR).
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

1

Skutočnosť

1

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: V rámci plnenia Zmluvy o NFP a Zmluvy s dodávateľom boli
k 30. 9. 2016 splnené všetky merateľné ukazovatele projektu. Pre úspešné dokončenie
finančných častí boli predĺžené podporné aktivity projektu do 30. 3. 2017.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0EJ0503 – Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb
a majetku – 2. fáza
Cieľ 0EJ0503/1
Vytvoriť elektronické služby verejnej správy na úseku verejného poriadku,
bezpečnosti osôb a majetku ako produktu automatizovanej a elektronizovanej back-office
agendy vnútornej správy MV SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

6

Skutočnosť

6

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: V rámci plnenia Zmluvy o NFP a Zmluvy s dodávateľom boli
k 30. 9. 2016 splnené všetky merateľné ukazovatele projektu. Pre úspešné dokončenie
finančných častí boli predĺžené podporné aktivity projektu do 30. 3. 2017. Služby sú dostupné
v produkčnom prostredí MV SR na špecializovanom portáli.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0EJ0504 – Cloud Ministerstva vnútra SR
Cieľ 0EJ0504/1
Zaviesť cloudové služby.

57

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

4

Skutočnosť

4

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Hlavné aktivity projektu boli ukončené ku koncu roka 2016,
pričom do marca 2017 budú prebiehať podporné aktivity. V rámci projektu boli nasadené aj
4 elektronické služby a vykonané príslušné testy. Chod služieb je monitorovaný a postupne budú
služby sprístupnené verejnosti.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0EJ0505 – IS Identifikátor fyzických osôb – 2. fáza (IS IFO – 2. fáza)
Cieľ 0EJ0505/1
Zaviesť plánované elektronické služby informačných systémov MV SR on-line.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán

1

Skutočnosť

0

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

Komentár k monitorovaniu cieľa: Vzhľadom na nedostupnosť účinnosti zákona o základných
identifikátoroch fyzických osôb bol podpísaný 25. 11. 2016 Dodatok č. 5 k zmluve o dielo
s ukončením zmluvy k 31. 12. 2017. Zároveň bola v októbri 2016 podaná Žiadosť č. 1 o povolenie
vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP s úpravou časového rámca projektu a jeho
ukončením do 31. 3. 2018.
Cieľ nebol splnený. Projekt je predĺžený do 31. 3. 2018
Prvok: 0EJ0506 – Elektronický archív Ministerstva vnútra SR – 2. fáza
Cieľ 0EJ0506/1
Zaviesť sofistikované služby elektronického archívu MV SR pre občanov, odbornú
verejnosť a bádateľov, ktoré zjednodušia možnosti prístupu k archívnym záznamom
a skrátia čas na sprístupnenie údajov z elektronického archívneho spisu.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
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

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Plán

13

Skutočnosť

13

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2016 bolo riešenie nasadené do produkčnej
prevádzky a bolo zavedených všetkých 13 eGov služieb. Hlavné aktivity v rámci OPII boli
ukončené schválením na zasadnutí riadiaceho výboru per rollam dňa 29. 2. 2016. Zmluva o NFP
je kvôli podporným aktivitám predĺžená do 01/2017.
Cieľ bol splnený.
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Prvok: 0EJ0507 – Datacentrum Ministerstva vnútra
Cieľ 0EJ0507/1
Zabezpečenie priestorov pre dátové centrum MV SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: Výsledok
MJ: Počet

Rok

Dodatočný počet inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu
Bázický

R–3
2013

R–2
2014

R–1
2015

R
2016

Plán
Skutočnosť

R+1
2017

R+2
2018

R+3
2019

R+4
2020

R+5
2021

1
0

Komentár k monitorovaniu cieľa: Aktivity projektu stále prebiehajú. Pre zložitosť
a robustnosť riešenia boli zaobstarané a vybavené špeciálne priestory, ktoré spĺňali príslušné
štandardy. Tento proces schvaľovania a implementácie je časovo náročný, preto budú aktivity
projektu ukončené do konca septembra 2017.
Cieľ nebol splnený. Projekt je predĺžený do 09/2017.
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Zoznam použitých skratiek v Monitorovacia správa programovej štruktúry Ministerstva vnútra SR
za obdobie od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016
AFIS
AMIF
BDC
BSK
CKM
CNP
CO
CODIS
CPaCS
CPP
CRZ
CVTI SR
EMN
ESF
ESISPZ
ESVPBOM
EÚ
EUBAM
EULEX
EUMM
EURODAC

FLEGT
FTE
GR
HaZZ
HESTIA
HM
HW
HZS
IKT
INTERPOL
IOM
IS
IS IFO
IS RA
ISEA
ISF Borders
ISF Police
IT
IZS
JOB EXPO
KEÚ PPZ

Databáza automatizovaného skúmania daktyloskopických odtlačkov prstov
Fond pre azyl, migráciu a integráciu
informačný systém Bomb Data Center
Bratislavský samosprávny kraj
civilný krízový manažment
civilné núdzové plánovanie
civilná ochrana
(angl. Combined DNA Index System) systém, ktorý dokáže identifikovať
pôvodcov biologických stôp porovnávaním profilov DNA
Centrum policajnej a colnej spolupráce
Centrum právnej pomoci
Centrálny register zmlúv
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
(European Migration Network) Európska migračná sieť
Európsky sociálny fond
Elektronické služby informačných systémov Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na úseku Policajného zboru
Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti a
majetku
Európska únia
European Union Border Assistance Mission to Moldova and Ukraine
Misia Európskej únie v Kosove The European Union Rule of Law Mission in
Kosovo
Misia Európskej únie v Gruzínsku European Union Monitoring Mission in
Georgia
Počítačový systém slúžiaci na uchovávanie, spracovávanie, prenos a
porovnávanie odtlačkov prstov žiadateľov o azyl, cudzincov zadržaných pri
nelegálnom prekračovaní vonkajších hraníc Európskej únie a cudzincov
zadržaných počas nelegálneho pobytu na území štátov Európskej únie.
Akčný plán Európskej únie pre vymáhateľnosť práva, správu a obchod v
lesnom hospodárstve
(Full-time equivalent) je pojem, ktorým sa označuje jednotka, ktorou sa
vyjadruje miera zapojenia či kapacita zaťaženie pracovníka prepočítanú na 100
% kapacitu. Ide o ekvivalent jedného pracovníka na plný úväzok.
generálne riaditeľstvo
Hasičský a záchranný systém
medzinárodný projekt: „Prevencia obchodovania s ľuďmi a účelových
manželstiev: multidisciplinárne riešenie“
hospodárska mobilizácia
hardvér
Horská záchranná služba
informačno-komunikačné technológie
(International Criminal Police Organization) je medzinárodná policajná
organizácia, založená na spolupráci všetkých štátov pri prenasledovaní,
vyhľadávaní a zatýkaní páchateľov trestných činov.
Medzinárodná organizácia pre migráciu
informačný systém
Informačný systém Identifikátor fyzických osôb
Informačný systém Register adries
Informačný systém Elektronický archív Ministerstva vnútra
Fond pre vnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podporu vonkajších
hraníc
a vízvnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podporu policajnej
Fond pre
spolupráce, predchádzania trestnej činnosti a krízového riadenia
informačné technológie
Integrovaný záchranný systém
veľtrh práce
Kriminalistický a expertízny ústav Prezídia policajného zboru
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KCHL
KMV
KOMPAS
LÚ MV SR
MDVRR SR
MF SR
MNO
MRK
MŠ
MŠVVaŠ SR
MV SR
MZ SR
MZP SZO
MZVaEZ SR
NATO
NFP
NKM EMN
NPRKH SR
NR SR
OBSE
OIS MNO
OKI
OP
OP EVS
OP KŽP
OP ĽZ
OPII
OPIS
OPV
ORF SR
OS PZ
OSN
OSN UNFICYP
OSN UNSTAMIH
PC
PPZ
PZ
RPESISPZ
SE MV SR
SEP MV SR
SHNM MV SR
SITB MV SR
SK PRES
SNA
SNK
SNP
SO
SORO OPIS
SOŠ
SPSČ a OÚ
SR
SRŠ

kontrolné chemické laboratóriá
Kancelária ministra vnútra
Projekt, ktorého cieľom je priespievať k zabezpečeniu adekvátnych a
primeraných podmienok pre príslušníkov tretích krajín umiestnených v
útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov MV SR
Letecký útvar Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
mimovládne neziskové organizácie
Marginalizované rómske komunity
materské školy
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Medzinárodné zdravotné predpisy Svetovej zdravotníckej organizácie
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Organizácia Severoatlantickej zmluvy North Atlntic Treaty Organization
nenávratný finančný príspevok
Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete
Národný plán riradenia kontroly hraníc Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
Otvorený informačný systém mimovládnych neziskových organizácií
Ochrana kritickej infraštruktúry
Operačný program
Operačný program Efektívna verejná správa
Operačný program Kvalita životného prostredia
Operačný program Ľudské zdroje
Operačný program integrovaný infraštruktúra
Operačný program Informatizácia spoločnosti
Operačný program Vzdelávanie
Odbor rozpočtu a financovania sekcie ekonomiky
Operačné strediská policajného zboru
Organizácia Spojených národov
Mierová misia Organizácie Spojených národov na Cypre United Nations Forces
in Cyprus
Mierová misia Organizácie Spojených národov pôsobiaca na Haiti
počítač
Prezídium Policajného zboru
policajný zbor
Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky na úseku policajného zboru
Sekcia ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Sekcia európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Sekcia hnuteľného a nehnuteľného majektu Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky
Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky
Predsedníctvo Slovenska v Rade Európskej únie
Slovenský národný archív
Slovenská národná knižnica
Slovenské národné povstanie
sprostredkovateľský orgán
sprostredkovateľský orgán Operačného programu Informatizácia spoločnosti
Stredná odborná škola
Sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad
Slovenská republika
Sekcia regionálneho školstva
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SŠPO
SW
ŠR
TČ
UHCP P PZ
UNESCO
ÚPVS
ÚSVRK
VC HaZZ
VS
ZoP
ŽoNFP

Stredná škola požiarnej ochrany
softvér
štátny rozpočet
trestné činy
Úrad hraničnej a cudzineckej polície Prezídia Policajného zboru
Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru The United
Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
ústredný portál verejnej správy
Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity
Výcvikové centrum Hasičského a záchranného zboru
verejná správa
žiadosť o príspevok
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok
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Príloha č. 4

Zoznam použitých skratiek
a. s.

akciová spoločnosť

AFIS

Advanced Fire Information System

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

CEPOL

European Police College

ČR

Česká republika

EASO

EUROPEAN ASYLUM SUPPORT OFFICE

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

ESISPZ

Elektronické sluţby informačných systémov MV SR na úseku PZ

EÚ

Európska únia

EUCARIS

Európsky informačný systém vozidiel a vodičských preukazov

EUPAN

European Public Administration Network

FIN 1-12

Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách

FM EHP

finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru

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

ISF Police

Fondu pre vnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podporu policajnej

1

spolupráce, predchádzanie a boja proti trestnej činnosti a krízového riadenia
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

KEÚ PZ

Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru

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

NASES

Národnej agentúre pre sieťové a elektronické sluţby

NFM

Nórsky finančný mechanizmus

NFP

Nenávratný finančný príspevok

NMV SR

nariadenie Ministra vnútra SR

no

nezisková organizácia

NR SR

Národná rada Slovenskej republiky

OECD

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

OO PZ

Obvodné oddelenie Policajného zboru

OP

Operačný program

OP EVS

Operačný program Efektívna verejná správa

OPIS

Operačný program informatizácia spoločnosti

OP ĽZ

Operačný program Ľudské zdroje

OR HaZZ

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru

OÚ

Okresný úrad

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

2

RF

Európsky fond pre návrat všeobecného programu Solidarita a riadenie
migračných tokov

RP

ročný program

SAP

Systeme, Anwendungen und Produkte

SK PRES 2016

Predsedníctvo Slovenska v Rade EÚ

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

3

Príloha č. 5
Používané kódy zdrojov v roku 2016 v kapitole MV SR

Rozpočtové zdroje:
111
11E4
11R4
13R2
13R4
131E
131F

11S1

11S2

13S1

13S2

Mimorozpočtové zdroje:

Rozpočtové prostriedky kapitoly
Rozpočtové
prostriedky
kapitoly
na
spolufinancovanie Nórskeho finančného mechanizmu
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 2014 – nevyčerpané
prostriedky
Zo štátneho rozpočtu z roku 2015 – nevyčerpané
prostriedky
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
(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)

11R1
11R3

Riadenie migrácie, ochrana hraníc
Iné – k programu Sloboda, bezpečnosť
spravodlivosť

13R1

Riadenie migrácie, ochrana hraníc

11H

Transfer od ostatných subjektov verejnej správy

11O5

Vzdelávanie a sociálne veci

14

Zdroje z ostatných rozpočtových kapitol

35

Iné zdroje zo zahraničia

37

Programy európskej územnej spolupráce
programového obdobia 2007-2013

72a

Od iných subjektov na základe darovacej zmluvy

72c

Od iných subjektov, napr. formou dotácie alebo
grantu

72d

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

13S3

Európsky fond regionálneho rozvoja (pro rata)

72e

11T1

Európsky sociálny fond (prostriedky EU)

72f

11U2

Kohézny fond – spolufinancovanie zo ŠR

72g

13U1
13U2

Kohézny fond (prostr. z EÚ z 2. progr.obdobia 2007
– 2013)
Kohézny fond (prostriedky Na spolufinancovanie
z 2. progr. obdobia 2007 – 2013)

13T1

Európsky sociálny fond (prostriedky EU)

13T2

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

1AA1
1AA2
1AA3
1AC1
1AC2
3AA1
3AA2
3AC1
3AC2

72h
72i

72j

1

a

Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo
zákonného poistenia
Z úhrad stravy
Od fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa
osobitného predpisu
Od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny podľa
osobitného predpisu
Od účastníkov konania o obnove evidencie
niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim
Od rodičov, iných osôb, ktorí majú voči dieťaťu
vyţivovaciu povinnosť alebo od ţiakov na úhradu
niektorých nákladov v súlade s osobitnými
predpismi

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 prvom polroku 2016 súviseli zahraničné aktivity najmä so zabezpečením predsedníctva
Slovenska v Rade EÚ „SK PRES 2016“ najmä na organizovanie sprievodných podujatí SK PRES
a realizácie zahraničných sluţobných ciest. 94 zahraničných pracovných ciest

sa zúčastnili

zamestnanci ministerstva za účelom účasti na zasadnutiach pracovných skupín Rady EÚ v Bruseli
a konzultačných stretnutí. Ďalej bolo zabezpečených 32 sprievodných podujatí SK PRES
(2 podujatia na ministerskej úrovni, 30 podujatí na expertnej úrovni).
V roku 2016 podpredseda vlády a minister vnútra SR uskutočnil 25 zahraničných sluţobných
ciest. Išlo prevaţne o krajiny EÚ, kde sa konali zasadnutia Rady EÚ ministrov vnútra, V4,
Salzburské fórum, zasadnutie ministrov vnútra G8, zasadnutie Európskeho parlamentu, spoločné
rokovanie vlády SR s EK a zástupcami USA a prijal 5 zahraničných delegácií (FR, AT, Slovinsko,
USA),

kde ústrednou témou bilaterálnych rokovaní prevládali otázky bezpečnosti, migrácie

a hrozby terorizmu. Štátni tajomníci prijali 4 zahraničné delegácie (GE, NATO, ČR) na
pravidelných stretnutiach medzivládnych komisií, ďalej preberali otázky BREXIT-u, FRONTEX-u.
V rámci 508 zahraničných ciest zamestnancov Prezídia Policajného zboru súviseli zahraničné
aktivity najmä s plnením záväzkov vyplývajúcich z členstva v medzinárodných zoskupeniach
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formou účasti policajných expertov a vedenia PZ na zasadnutiach pracovných skupín Rady EÚ,
Európskej komisie, orgánov a inštitúcií EÚ, Frontexu a Schengenského dohovoru a expertných
stretnutí v rámci rady Európy a medzinárodných organizácií. V roku 2016 pokračovala spolupráca
s bavorskou políciou formou aktivít Nadácie Hannsa Seidla. V rámci vzdelávania sa policajti
zúčastňovali odborných kurzov CEPOL a SEPA/MEPA. Bol realizovaný projekt vyslania
príslušníkov PZ do spoločných slovensko-chorvátskych hliadok v letnej turistickej sezóne 2016 vo
vybraných turistických lokalitách Chorvátska. Boli zabezpečené vyslania príslušníkov PZ do
medzinárodných misií, rovnako tieţ vyslania príslušníkov PZ do pohraničných oblastí
schengenského priestoru v súvislosti s migračnou krízou. V rámci ďalších 356 zahraničných ciest,
ktoré súviseli s operatívnou činnosťou boli finančné prostriedky vynaloţené predovšetkým na
plnenie úloh, ktoré mali charakter realizácie procesných úkonov - výsluchy svedkov, obvinených a
operatívnych stretnutí. Súčasne boli zabezpečené zahraničné sluţobné cesty policajných
pridelencov a policajných styčných dôstojníkov v krajinách vyslaných zamestnancov.
Ďalších 136 zahraničných ciest súviselo s účasťou zamestnancov na zasadnutiach pracovných
skupín Rady EÚ v roku 2016 počas predsedníctva SR v Rade EÚ, ktoré boli realizované formou
účasti policajných expertov a vedenia PZ na zasadnutiach pracovných skupín Rady EÚ – Genval,
Frontiers, Dapix, Terrorism Working Party, HDG, Cats, Cosi, Scheval.
Prijatia delegácii zo zahraničia ovplyvnili prijatia z úrovne vedenia Prezídia Policajného
zboru, bilaterálne stretnutia so zástupcami z Českej republiky, ako aj stretnutia súvisiace so
vzájomnou policajnou spoluprácou s ostatnými stredoeurópskymi krajinami, Nemecka, Rakúska
a ďalších. Prostredníctvom prebiehajúcich prijatí zahraničných delegácii bola zabezpečená priama
o operatívna cezhraničná spolupráca najmä s krajinami Európskej únie, pracovné stretnutia
expertov, výmena informácii a inštruktáţno-metodické zamestnania. Vynakladanie finančných
prostriedkov na prijatia delegácií zo zahraničia ovplyvnili aj aktivity na niţšej expertnej úrovni
a prijatia v rámci cezhraničnej policajnej spolupráce. Čerpanie finančných prostriedkov ovplyvnili
tieţ operatívne prijatia súvisiace s deportáciou zadrţaných osôb zo zahraničia a s ochranou svedkov.
Bolo uskutočnených celkom 83 prijatí zahraničných delegácií.
Úrad hraničnej a cudzineckej polície prezídia PZ realizoval v priebehu roka 2016 celkom 216
zahraničných sluţobných ciest, ktoré boli zamerané na účasť na zasadnutiach pracovných skupín
Rady EÚ - SCIFA - Strategický výbor pre imigráciu, hranice a azyl, účasť a predsedanie počas
SK PRES, aktívna účasť na stretnutiach výboru v Bruseli a jedno neformálne zasadnutie
v Bratislave (neformálne rokovanie organizačne zabezpečené prostredníctvom KMV SR
a MZVaEZ SR a vecne prostredníctvom ÚHCP P PZ a MÚ MV SR), HLWG – pracovná skupina
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vysokej úrovne, aktívna účasť v rámci SK PRES, pracovná skupina pre Hranice (Frontiers), účasť,
predsedanie počas SK PRES, zastupovanie Rady EÚ pri trialógoch s Európskym parlamentom,
ostatné aktivity spojené s činnosťou pracovnej skupiny pre Hranice, pracovná skupina
Hranice/Falošné doklady a pracovná skupina FADO – aktívna účasť v rámci SK PRES a aktívna
účasť na uvedených zasadnutiach, pracovná skupina IMEX – pracovná skupina Rady Integrácia,
migrácia, vyhostenie formácia admission/expulsion - aktívna účasť v rámci SK PRES, pracovná
skupina pre víza (PS VISA) a ostatné aktivity spojené s činnosťou pracovnej skupiny pre víza
v rámci SK PRES 2016 (napr. pracovné rokovania s NL PRES, generálnym sekretariátom Rady EÚ
a Komisiou), účasť na zasadnutí pracovnej skupiny Rady EÚ FREEMO, týkajúcej sa voľného
pohybu osôb, ktorá súvisela s predsedníctvom SR. Ďalej účasť na rokovaniach pracovných skupín
na úrovni Európskej komisie - Kontaktný výbor EK k legálnej migrácii, Kontaktný výbor EK
k návratovej smernici, Stretnutie expertnej skupiny FREEMO on the right for free movement of
persons (Directive 2004/38/EC), Pracovná skupina pre návraty Reintegration Return Expert Group
– RREG, Pracovná skupina – stretnutia expertov pre readmisiu – REM, Integrated Return
Managment Application – IRMA, účasť na zasadnutiach, pravidelných mítingoch a iných
rokovaniach, konferenciách, ktoré organizovala agentúra Frontex - stretnutia Riadiacej Rady
Frontex, stretnutie k analytickému hodnoteniu rizík v krajinách na východných hraniciach EP-RAN,
konferencia organizovaná pri príleţitosti Európskeho dňa hraničnej stráţe, pravidelné štvrťročné
rokovania FRAN – Sieť analýzy rizík, taktické rokovania Siete analýzy rizík FRAN, pravidelné
rokovania k projektu EDF – falošné doklady, pracovné stretnutie AB-RAN – Sieť analýzy rizík pre
vzdušné hranice, účasť na školení schengenských hodnotiteľov - sektor vzdušných hraníc, účasť
expertov SR v spoločných operáciách, vyslania policajtov zahraničnej jednotky Policajného zboru
v súvislosti

s aktuálnym

vývojom

migračných

tokov

v európskom

priestore,

plnením

medzinárodných záväzkov SR v oblasti uplatňovania migračnej politiky, ako aj koordinovaným
prijímaním príslušných bezpečnostných opatrení sa zriadila zahraničná policajná jednotka v súlade
s uznesením vlády SR č. 600 z 3. novembra 2015; za ÚHCP P PZ aparát sa zúčastnili policajti na
vyslaniach v rámci agentúry Frontex - spoločná operácia EPN Triton – Taliansko, na základe
bilaterálnej zmluvy „Dohody medzi P PZ MV SR a celoštátnym hlavným veliteľstvom polície
Maďarska o vytvorení spoločných hliadok na území Maďarska v rámci spoločných operácií v rámci
policajnej spolupráce krajín V4 z 19. 10. 2015“ do Maďarska, na základe bilaterálnej zmluvy:
„Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Macedónskej republiky o policajnej
spolupráci v boji proti trestnej činnosti z 5. 10. 2009 a v zmysle Memoranda o porozumení medzi
Ministerstvom vnútra SR a Ministerstvom vnútra Macedónskej republiky o vytvorení spoločných
hliadok

na území Macedónskej republiky

v rámci spoločných operácií z 18. 04. 2016“ do
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Macedónska. Realizácia školenia pracovníkov zastupiteľského úradu SR v Teheráne spojeného
s operatívno-inšpekčnou

činnosťou,

realizácia

zahraničných

sluţobných

ciest

súvisiacich

s výkonom medzinárodnej policajnej spolupráce zameranej na trestnú činnosť organizovanej
nelegálnej migrácie, prevádzačstva a obchodovania s ľuďmi s partnerskými policajnými útvarmi
v zahraničí (ČR, Maďarsko, Rakúsko, Veľká Británia), účasť expertov SR na pracovných
stretnutiach v rámci medzinárodných organizácií a regionálnych zoskupení - Vyšehradská skupina –
účasť na konferencii riaditeľov sluţieb cudzineckej a pohraničnej polície štátov V4 a ďalej účasť
na pracovnom stretnutí krajín V4 zamerané na problematiku návratov a readmisií, Salzburské
fórum, Dunajský Región, Európska migračná sieť, OSN, Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu
v Európe (OBSE) – účasť na stretnutí so zameraním na riešenie problematiky nelegálnej migrácie
Západného Balkánu a tieţ problematiku boja proti obchodovaniu s ľuďmi v príslušnom regióne a
ďalej stretnutie národných kontaktných bodov pre otázky riadenia a ochrany hraníc Organizácie pre
bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), ICMPD – účasť na 66. a 67. zasadnutí Riadiacej rady
ICMPD, účasť na študijných kurzoch CEPOL zamerané na zdieľanie poznatkov v problematike
boja proti prevádzačstvu, obchodovaniu s ľuďmi a finančného vyšetrovania, študijná stáţ v FBI
USA.
Úrad hraničnej a cudzineckej polície prezídia PZ realizoval v priebehu roka 2016 celkom 11
prijatí zahraničných delegácií, ktoré boli zamerané na prípravu 60. zasadnutia Riadiacej rady
agentúry Frontex v Bratislave, 60. zasadnutie Riadiacej rady agentúry Frontex v Bratislave
(podujatie bolo spolufinancovaným podujatím agentúry Frontex a z rozpočtu SK PRES), 28.
zasadnutie sekcie pre ľudské a technické zdroje (PRN) agentúry Frontex v Bratislave, prijatie
zahraničnej delegácie z Ukrajiny k vyhodnoteniu stavu výmeny informácií o situácií na slovenskoukrajinskej štátnej hranici v rámci Protokolu medzi Ministerstvom vnútra SR a Administráciou
štátnej hraničnej sluţby Ukrajiny o výmene informácií a dohodnutie postupov k zdokonaleniu
výmeny informácií, pracovné stretnutie v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ – rokovanie Siete
analýzy rizík agentúry Frontex – FRAN, pracovné stretnutie v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ
k projektu falošné doklady –EDF, stáţ kadetov Národnej Akadémie Bohdana Chmelnického Štátnej
pohraničnej sluţby Ukrajiny, pracovná návšteva výkonného riaditeľa agentúry Frontex, pracovné
stretnutie hlavných hraničných splnomocnencov SR, ČR a Poľska, pracovné stretnutie hlavných
hraničných splnomocnencov SR a Ukrajiny, prijatie zahraničnej delegácie z Veľkej Británie
k vyhodnoteniu činnosti spoločného vyšetrovacieho tímu Spojeného Kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska a Slovenskej republiky so zameraním na prípad trestnej činnosti obchodovania
s ľuďmi.
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V rámci zahraničných ciest zamestnancov Prezídia Hasičského a záchranného zboru bolo
uskutočnených 37 zahraničných sluţobných ciest. Príslušníci Hasičského a záchranného zboru sa
zúčastnili najmä na medzinárodnom cvičení zameraného na činnosti pri povodni (Rakúsko),
kontrola zmluvných podmienok pri výrobe štátneho automobilu v rámci projektu „Aktívne
protipovodňové opatrenia (Poľsko), pracovnom stretnutí spolu s medzinárodnom cvičením
zameraného na činnosti pri povodni (Maďarsko, Budapešť), účasť na slávnostnom odovzdávaní
ocenení 17. Ročníka Zlatého záchranárskeho kríţa (ČR, Praha), účasť na medzinárodnom turnaji vo
volejbale (ČR), prijímanie hasičov a oslavy sv. Floriána (ČR, Praha), pracovné stretnutie
a medzinárodné cvičenia zamerané na činnosti pri povodni (Maďarsko, Budapešť), účasť
a prezentácia technickej kapacity HaZZ v rámci projektu cezhraničnej spolupráce “EUWA 2016“
(Maďarsko, Budapešť), ukáţka odbornej prípravy hasičov lezcov a súčinnostné cvičenie v ťaţko
dostupných miestach za pomoci lezeckej techniky (ČR, Praha), účasť na odbornej konferencii
s medzinárodnou účasťou „ESCHOFOE Kongres 2016“ (Taliansko,Verona), účasť na XII.
majstrovstvách sveta hasičov a záchranárov v hasičskom športe (ČR, Ostrava), výcvik
v špecializovanom výcvikom stredisku (Švajčiarsko, Balsthal), účasť na medzinárodnom
zhromaţdení delegátov CTIF (Helsinky, Fínsko), účasť na úvodnom mítingu partnerov projektu
medzinárodného cvičenia zameraného na činnosti pri povodni „Eurban Water Aid 2016“ (Belgicko,
Brusel), účasť na záverečnom mítingu partnerov projektu SAMETS (Belgicko, Brusel), účasť na
odbornej konferencii s medzinárodnou účasťou „ESCHOFOE Kongres 2016“, národná púť
Ordinariátu OS a OZ SR (Taliansko, Rím), účasť na 12. zasadnutí Slovensko-ukrajinskej
medzivládnej komisie pre zahraničnú spoluprácu (Ukrajina, Uţhorod), účasť na XII. majstrovstvách
sveta hasičov a záchranárov v hasičskom športe (ČR, Ostrava), účasť HaZZ na treťom plánovanom
pracovnom stretnutí v rámci projektu cezhraničnej spolupráce „EUWA 2016“ (Srbská republika,
Beograd), účasť HaZZ na „table top exercise“ a tréningu hodnotiteľov v rámci projektu „EUWA
2016“ (Maďarsko, Nyíregyháza), účasť na diskusnom fóre členských štátov EÚ o východiskách,
najlepších praktikách a príleţitostiach na tému „Spoločná práca na protipoţiarnej bezpečnosti
stavieb“ (Belgicko, Brusel), účasť na pracovnom zasadnutí krajín Višehradskej štvorky a členov
riešiteľského kolektívu (ČR, Ostrava), pracovné stretnutie k vyhodnoteniu úloh z roku 2016
vyplývajúcich z Memoranda o spolupráci a priateľských vzťahov uzavretým medzi Ministerstvom
vnitra – Generálním ředitelstvím HaZS ČR Ministertsvom vnútra SR.
Prijatia zahraničných delegácií za rok 2016 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
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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 15 zahraničných
sluţobných ciest. Zahraničné sluţobné cesty boli zamerané na problematiku obchodovania s ľuďmi
predstavenie výstupov medzinárodného projektu RAVOT-EUR, účasť na EU Konferencii „Pracujme spoločne na administratívnom prístupe k prevencii kriminality“, stretnutie tímu SSCAT
za účelom identifikácie priorít a boja proti extrémizmu a nenávistných prejavov, účasť na zasadnutí
Správnej Rady a Výkonného Výboru EUCPN, účasť na zasadnutí, Zasadnutie Výkonného Výboru,
sekretariátu EUCPN a zainteresovaných subjektov, na pracovné stretnutie

The Radicalisation

Awareness Network (Siete na prevenciu radikalizácie), na tému utečencov a migračnej krízy v
súvislosti s radikalizáciou spoločnosti a tvorby politiky v tejto oblasti, na tému „Európske mestá
čelia radikalizácii: komunikácia a boj proti narrativom“ pod záštitou EFUS, zahraničná cesta
realizovaná na pozvanie Nemeckého centra pre prevenciu radikalizácie, v uţšom slova zmysle išlo
o študijný pobyt zameraný na prezentáciu preventívnych aktivít, ktoré boli zo strany Nemecka
hodnotené ako účelné. Cieľom je odovzdanie skúseností zástupcom ostatných členských štátov EÚ.
Ďalej boli zahraničné sluţobné cesty vykonávané v súvislosti s účasťou na zasadnutí Správnej Rady
a Výkonného Výboru EUCPN, účasťou na zasadnutí základnej skupiny Neformálnej siete
kontaktných bodov k administratívnemu prístupu pri predchádzaní a boji proti organizovanej
trestnej činnosti, pracovné stretnutie Skupiny pre metodiku zaznamenávania a zberu dát o trestných
činoch z nenávisti, stretnutie na tému „Internet a radikalizácia mladých ľudí - prevencia, reakcia a
spoločné spoluţitie“ pod záštitou UNESCO, workshop pod záštitou siete pre zvyšovanie povedomia
o radikalizácii (RAN) o lokálnom prístupe k prevencii radikalizácie, prezentácia záujmov a aktivít
SR v oblasti prevencie radikalizácie a extrémizmu, účasť na školení o Európskych inštitúciách.
Na úseku boja proti obchodovaniu s ľuďmi sa zamestnanci MV SR zúčastnili 9 zahraničných
sluţobných ciest. Zahraničné sluţobné cesty boli zamerané na problematiku obchodovania s ľuďmi.
Zahraničné sluţobné cesty boli realizované z dôvodu zapojenia sa MV SR ako partnera do projektu
„TeamWork! Posilnenie multidisciplinárnej spolupráce v boji proti obchodovaniu s ľuďmi za
účelom pracovného vykorisťovania“; plnenia úloh národného spravodajcu pre oblasť boja proti
obchodovaniu s ľuďmi, účasti na iných aktivitách venovaných problematike obchodovania s ľuďmi,
ktoré napomáhajú pri budovaní kapacít, výmene informácií, monitorovaniu a aktualizácie
informácií k problematike obchodovania s ľuďmi.
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Aktivity sekcie verejnej správy na úseku archívov a registratúr sa uskutočnilo 31
zahraničných pracovných ciest ktoré boli orientované na plnenie úloh vyplývajúcich ministerstvu
z členstva SR v EÚ, členstva ministerstva v Medzinárodnej rade archívov (regionálnom zdruţení
MRA pre Európu – EURBICA), medzinárodnom konzorciu pre výskum archívnu vedu ICARUS,
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 uskutočnili
dve zahraničné sluţobné cesty. Prvá zahraničná pracovná cesta v Bulharsku, hlavnom meste Sofia,
ktorej účelom bola diskusia o tom, ako viesť procesy hodnotenia ESIF, zdieľanie skúseností
z reforiem realizovaných v iných krajinách (Chorvátsko, Grécko, Česká republika, Slovinsko), a
poskytnutie informácií zo stretnutí pracovného programu EUPAN, Európskej komisie, AEIDL.
Druhá zahraničná pracovná cesta sa konala v hlavnom meste Poľska Varšave, za účelom výmeny
informácií a diskusie o aktuálnej situácií, plánoch a perspektíve verejnej správy v súvislosti s
Poľskou republikou ako predsedníckou krajinou V4.
Na úseku volieb, referenda a politických strán sa v roku 2016 uskutočnili tri zahraničné
pracovné cesty. Zahraničné pracovné cesty sa týkali účasti na 13. Európskej konferencii volebných
úradníkov, ktorej účelom bolo zdôraznenie významu a podpory e-votingu (odporúčanie Rady
Európy 2004/11 k právnym, prevádzkovým a technickým štandardom pre e-voting) a jeho
aktualizácia, pozorovať priebeh volieb pri druhom kole voľby prezidenta Rakúskej republiky a
vymeniť si pracovné skúsenosti so zástupcami Ministerstva vnútra Rakúskej republiky
zodpovednými za prípravu a priebeh volieb prezidenta ako aj návšteva volebných okrskov.
Pracovná cesta uskutočnená v Belgicku – Brusel sa konala za účelom stretnutia expertnej skupiny

pre volebné záleţitosti a týkala sa diskusie medzi členmi expertnej skupiny a zástupcov Európskej
komisie o moţnostiach zlepšenia volebného procesu v súvislosti s voľbami do Európskeho
parlamentu, ktoré sa budú konať v roku 2019. Respondenti vyjadrili návrhy na zjednodušenie
volebného procesu, a to najmä zavedením e-votingu a zasielanie listov s informáciami o tom, ako sa
registrovať a ako voliť v inom ako členskom štáte pôvodu.
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Finančné prostriedky na zahraničné pracovné cesty, súvisiace najmä s realizáciou vyššie
uvedených zahraničných aktivít, boli čerpané v roku 2016 v sume 3 513 396 eur, z toho rozpočtové
výdavky v sume 2 844 831 eur a mimorozpočtové výdavky v sume 668 565 eur.
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