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MŠ pri ZZ Bratislava
SŠ Bratislava
DC Bratislava
DC Bratislava
LVS Bratislava
SŠ Bratislava
SŠ Bratislava
SŠ Bratislava
ŠZŠ s MŠ Bratislava
SŠ Malacky
ŠZŠ s MŠ Bratislava
SŠ Pezinok
SŠ Senec
ŠZŠ s MŠ Bratislava
ZŠ pri ZZ Bratislava
SŠI, Bratislava
SŠI Bratislava
SŠI Bratislava
SŠ Bratislava
SŠ Bratislava
Gymnázium Bratislava
Gymnázium F. G. Lorcu
Bratislava
Gymnázium Bratislava
Gymnázium Bratislava
SŠ Bratislava
OA Bratislava
OU 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
SŠ Piešťany
SŠ Vrbové
RC Hlohovec
SŠ Hlohovec
ŠZŠ Galanta
SŠ Sládkovičovo
ŠZŠ Sereď
ŠZŠ Šaštín - Stráže
SŠ Senica
ZŠ pri ZZ Smrdáky
SŠ Skalica
ŠZŠ Holíč
ŠZŠ Gbely
ŠZŠ Dunajská Streda
ŠZŠ s VJM – SA
Dunajská Streda
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
ZŠ s MŠ pre deti a žiakov
s NKS internátna Brezolupy
SŠI Trenčín
SŠI Trenčianska Teplá
SŠI Považská Bystrica
SŠI Prievidza
SŠ Púchov
ŠZŠ Bánovce n./Bebravou
ŠZŠ Partizánske
ŠZŠ Handlová
ŠZŠ Ilava
SŠ Nové Mesto n./Váh.
SŠ Dubnica n./Váh.
SŠ Myjava
Bilingválne slovensko-španielske
gymnázium Nové Mesto n./Váhom
CPPPaP Myjava
CPPPaP Nové Mesto n./Váhom
CPPPaP Partizánske
CPPPaP Považská Bystrica
CPPPaP Prievidza
CPPPaP Púchov
CPPPaP Bánovce n./Bebravou
CPPPaP Dubnica n./Váhom
CPPPaP Trenčín



































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






































SŠI Bytča
ŠZŠ Turzovka
Gymnázium J.M.Hurbana Čadca
SŠ Čadca
SŠ Dolný Kubín
ŠZŠ s MŠ Kysucké Nové Mesto
SŠI Kysucké Nové Mesto
ŠZŠ Liptovský Hrádok
ZŠI pre žiakov s NKS
Jamník, Liptovský Hrádok
ŠZŠ s MŠI Liptovský Ján
OU Liptovský Mikuláš
SŠ Liptovský Mikuláš
ZŠ s MŠ pri ZZ Martin
ŠZŠ Martin
OU Martin
Bilingválne gymnázium
M. Hodžu Sučany
SŠI Námestovo
DC Ružomberok
SŠ Ružomberok
LVS Ľubochňa
Gymnázium M. Hattalu Trstená
SŠ Žilina
ŠZŠ a ŠMŠ Žilina
Gymnázium bilingválne Žilina
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 Ružomberok
CPPPaP Trstená
CPPPaP Žilina





















































SŠ Nová Baňa
RC Tornaľa
SŠI Lučenec
SOŠI pre žiakov so SP Kremnica
ZŠI pre žiakov 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
ŠMŠ Lučenec
ŠZŠ Lučenec
ŠZŠ Veľký Krtíš
ŠZŠ Krupina
ŠZŠ Brezno
ŠZŠ Čierny Balog
ŠZŠ Banská Štiavnica
ŠZŠ Zvolen
ŠZŠ Polomka
ZŠ pri ZZ Kováčová
ŠZŠ Žiar nad Hronom
ŠZŠ pre žiakov s TP Detva
ŠZŠ Detva
ŠZŠ Klenovec
ŠZŠ Rimavská Sobota
ŠZŠ s VJM – SA Rimav. Sobota
ZŠ pri ZZ Zvolen
ŠZŠ Rimavská Seč
ŠZŠ Jelšava
ŠZŠ Revúca
ŠZŠ Žarnovica
ŠZŠ Hnúšťa
OUI Želovce
CPPPaP Banská Bystrica
CPPPaP Brezno
CPPPaP Banská Štiavnica
CPPPaP Zvolen
CPPPaP Rimavská Sobota
CPPPaP Detva
CPPPaP Veľký Krtíš
CPPPaP Revúca
CPPPaP Lučenec
CPPPaP Žarnovica
CPPPaP Žiar nad Hronom




















































ZŠ s MŠ pri ZZ Bardejov
SŠ Bardejov
SŠ Hanušovce n./Topľou
SŠI Humenné
SŠ Chminianske Jakubovany
ŠZŠ Jarovnice
ŠZŠ Kežmarok
ZŠ pri ZZ, Kežmarok
PŠ, Kežmarok
ŠZŠ Levoča
SŠI Levoča
SŠI Levoča
SŠ Lipany
ŠZŠ Malý Slivník
SŠI Medzilaborce
ŠZŠ Ostrovany
SŠ Poprad
SŠ Poprad
OUI Prešov
SŠI P. Sabadoša Prešov
SŠ Prešov
SŠI Prešov
SŠ Sabinov
SŠI Snina
ŠZŠ Spišská Belá
RC Spišský Hrhov
OUI Poprad
ŠZŠ Spišský Štiavnik
PŠ, Spišský Štiavnik
SŠI Stará Ľubovňa
SŠI Svidník
ŠZŠ Svit
ŠZŠ Toporec
ŠZŠ Zborov
SŠ Veľká Lomnica
SŠI Vranov n./Topľou
SŠ Vranov n./Topľou
ZŠ s MŠ pri ZZ Vysoké Tatry
CPPPaP Bardejov
CPPPaP Humenné
CPPPaP Kežmarok
CPPPaP Levoča
CPPPaP Poprad
CPPPaP Prešov
CPPPaP Sabinov
CPPPaP Snina
CPPPaP Stará Ľubovňa
CPPPaP Stropkov
CPPPaP Svidník
CPPPaP Vranov n./Topľou


















































ŠMŠ Košice
SŠI Ždaňa
SŠI Michalovce
SŠI Rožňava
SŠI Spišské Vlachy
SŠ Veľké Kapušany
ŠZŠ Kráľovský Chlmec
SŠ Košice
SŠ Moldava n/Bodvou
SŠ Košice
ŠZŠ Košice
ŠZŠ Košice
SŠ Pavlovce n./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
ZŠ Richnava
ŠZŠ Hrabušice
ZŠ s MŠ pri ZZ Košice
ZŠ pri ZZ Hraň
SŠ Košice
LVS Košice - Barca
RC Košice - Bankov
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 Rožňava
CPPPaP Trebišov
CPPPaP Košice
CPPPaP Michalovce
CPPPaP Spišská Nová
Ves
CŠPP Košice

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

KLÚ MV SR
DRUŽBA
Bardejovské kúpele

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

Dopravná akadémia
Trenčín

SOŠ leteckotechnická Trenčín

SŠI Žilina

SOŠ železničná
Košice

Použité 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,
RC- Reedukačné centrum, SA- Speciális Alapiskola, 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.

Príloha č. 2
Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v roku 2019,
opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov
Zhodnotenie výsledkov interných kontrol vykonaných v roku 2019
Kontrolné orgány Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)
v roku 2018 vykonali celkovo 110 finančných kontrol, pričom v 62 prípadoch boli zistené
nedostatky a v 48 prípadoch neboli zistené nedostatky.
Odbor ekonomickej a finančnej kontroly útvaru kontroly Úradu inšpekčnej služby
v hodnotenom období ukončil celkom 63 finančných kontrol. Z toho v 37 prípadoch
boli
zistené nedostatky a v 26 prípadoch neboli zistené nedostatky.
Oddelenie špecializovaných činností odboru školstva Okresného úradu Bratislava
vykonalo 7 finančných kontrol, pričom v 6 prípadoch boli zistené nedostatky a v 1 prípade
neboli zistené nedostatky. Oddelenie špecializovaných činností odboru školstva Okresného
úradu Banská Bystrica nevykonalo žiadnu finančnú kontrolu. Oddelenie špecializovaných
činností odboru školstva Okresného úradu Nitra vykonalo 9 finančných kontrol, pričom v 6
prípadoch boli zistené nedostatky a v 3 prípadoch neboli zistené nedostatky. Oddelenie
špecializovaných činností odboru školstva Okresného úradu Prešov vykonalo 9 finančných
kontrol, pričom v 7 prípadoch boli zistené nedostatky a v 2 prípadoch neboli zistené nedostatky.
Oddelenie špecializovaných činností odboru školstva Okresného úradu Trnava vykonalo 11
finančných kontrol – bez zistených nedostatkov. Oddelenie špecializovaných činností odboru
školstva Okresného úradu Trenčín vykonalo 4 finančné kontroly, pričom v 1 prípade boli
zistené nedostatky a v 3 prípadoch neboli zistené nedostatky. Oddelenie špecializovaných
činností odboru školstva Okresného úradu Žilina 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 Košice vykonalo 2 finančné
kontroly, pričom v oboch boli zistené nedostatky.
Finančnými kontrolami boli overené verejné financie vo výške 16 793 694,40 eur.
Vykonanými kontrolami boli zistené nasledujúce porušenia všeobecne záväzných
právnych a interných predpisov:
– zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov,
– 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 predpisov,
– zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,

– zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej
informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a
Železničnej polície 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,
– zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce
vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
– zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov,
– zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení 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. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
– nariadenie vlády č. 341/2004, ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri
výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní,
– nariadenie ministra vnútra Slovenskej republiky č. 68/2010 o používaní služobných
cestných vozidiel v znení neskorších predpisov,
– nariadenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 123/2016 o zásadách
hospodárenia a disponovaní s verejnými financiami a o finančnej kontrole,
– opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/16786/2007-31, ktorým sa
ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove
pre
rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné
celky,
– pokyn generálnej riaditeľky sekcie systemizácie a mzdovej politiky Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky č. 4/2009, ktorým sa mení a dopĺňa pokyn generálnej riaditeľky
sekcie systemizácie a mzdovej politiky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č.
2/2009 a č. 3/2009,
– pokyn generálneho riaditeľa sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky č. 16/2016 o zásadách vedenia pokladnice,
– pokyn č. 6/2016 sekcie hnuteľného a nehnuteľného majetku Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky o knihe prevádzky dopravného prostriedku vedenej v listinnej
forme a o spôsobe jej vedenia.
Finančnými kontrolami bolo zistených 48 porušení finančnej disciplíny v celkovej sume
46 144,39 eur v nasledujúcom členení:




poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia v sume
2 502,30 eur, ktorým došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov,
nehospodárne, neefektívne a neúčinné vynakladanie verejných prostriedkov v sume
24 774,54 eur,
nedodržanie ustanoveného alebo určeného spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami
v sume 5 760 eur,




úhrada preddavku z verejných prostriedkov v rozpore s týmto zákonom alebo v rozpore
s podmienkami určenými pri poskytnutí verejných prostriedkov v sume 3 213,90 eur,
porušenie pravidiel a podmienok, za ktorých boli verejné prostriedky poskytnuté
a to v sume 9 893,65 eur.

Zhodnotenie výsledkov externých kontrol vykonaných v roku 2019
Za uvedené obdobie neboli útvaru kontroly Úradu inšpekčnej služby doručené žiadne
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: zriadiť profil verejného obstarávateľa v elektronickom úložisku Úradu pre verejné
obstarávanie a zverejňovať v ňom údaje informácie a dokumenty, o ktorých tak ustanovuje
zákon o verejnom obstarávaní, zverejňovať všetky povinne zverejňované zmluvy, vrátane
dodatkov v centrálnom registri zmlúv v zákonom stanovenej lehote, aktualizovať vnútorné
predpisy, zosúladiť ich s platnou legislatívou a oboznámiť dotknutých zamestnancov,
dodržiavať pravidlá rozpočtového hospodárenia, v nadväznosti na kontrolné zistenia,
pri
poskytovaní preddavkov postupovať podľa zákona o rozpočtových pravidlách, upozorniť
zamestnancov na dôkladné vypĺňanie tlačiva „cestovný príkaz“, vrátane poskytnutia
bezplatného stravovania, použitého dopravného prostriedku, pri vyúčtovaní cestovných náhrad
dbať, aby tieto boli preplácané v súlade so zákonom o cestovných náhradách, viesť účtovníctvo
správne, úplne, preukázateľne, zrozumiteľne v súlade so zákonom o účtovníctve, účtovať
s dátumom uskutočnenia účtovného prípadu, vykonávať dotankovanie nádrže služobného
motorového vozidla na konci každého mesiaca za účelom zistenia skutočného stavu PHM
a skutočnej spotreby PHM, dôsledne vykonávať inventarizáciu podľa zákona o účtovníctve,
vykonávať fyzickú inventúru všetkých druhov majetku, zásob, dokladovú inventarizáciu
všetkých zostatkov podľa rekapitulácie hlavnej knihy, zosúladiť stav v majetkovej evidencii
a v účtovníctve (rozdiel v oprávkach pri dlhodobom hmotnom majetku v triede 01-budovy
a 03-energetické a hnacie stroje, drobný dlhodobý nehmotný majetok
a drobný dlhodobý
hmotný majetok), pri zamestnávaní pedagogických zamestnancov, ktorým chýba pedagogická
spôsobilosť alebo špeciálnopedagogická spôsobilosť, v pracovnej zmluve ich zaviazať doplniť
si kvalifikačné predpoklady v zmysle zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch, upozorniť zodpovedných zamestnancov
za jednotlivé kontrolované
oblasti na kontrolné zistenia, zvýšiť kontrolnú činnosť vedúcich zamestnancov, upozorniť na
vedenie finančných prostriedkov každej dotácie na samostatnom bankovom účte, vykonávať
pohovory so zodpovednými zamestnancami, vykonávať pravidelné kontroly kníh prevádzok
služobných cestných vozidiel, vykonávať základnú finančnú kontrolu, objednávky vytvorené
prostredníctvom softvéru WinIbeu vyčíslovať, poskytovať stravu zamestnancom počas
školských prázdnin, pred vyradením majetku vydať rozhodnutie o neupotrebiteľnosti majetku
štátu, uzatvárať dohody o použití cestného motorového vozidla pri pracovných cestách,

upravovať výšku nájomného pri prenájme služobných bytov v súlade s požiadavkami platnej
legislatívy, správne zatrieďovať výdavky podľa ekonomickej klasifikácie.

Zistenia Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a prijaté opatrenia k nim
Za rok 2019 nebol Najvyšším kontrolným úradom Slovenskej republiky predložený
žiadny výstupný materiál z ukončenej kontroly na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Príloha č. 3
Monitorovacia správa programovej štruktúry Ministerstva vnútra SR
za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019
V súlade s § 9 ods. 4 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách
verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Metodickým pokynom
Ministerstva financií SR č. 5238/2004-42 na usmernenie programového rozpočtovania
v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2 vydaného vo Finančnom spravodajcovi číslo 8/2009 bolo
vypracované vyhodnotenie plnenia cieľov programovej štruktúry Ministerstva vnútra SR
za rok 2019.
Za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 boli zámery, ciele a ukazovatele programovej
štruktúry 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 pre deti a žiakov
materských, základných 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–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

157 956

159 081

160 273

162 342

165 865

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: počet

Rok
Skutočnosť

počet žiakov základných škôl
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

427 418

433 465

440 582

447 092

454 175

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: počet

Rok
Skutočnosť

počet žiakov stredných škôl
Bázický

R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

215 094

209 416

206 570

200 951

196 443

Komentár k monitorovaniu cieľa: Počet detí navštevujúcich materskú školu v roku 2019 bol
oproti roku 2018 vyšší o 3 523. Postupne narastajúci počet detí si vyžaduje prijímanie
systémových opatrení v podobe rozširovania nových kapacít materských škôl a udržiavania
existujúcich kapacít materských škôl. Na rozširovanie kapacít materských škôl sa od roku
2016 využívajú len prostriedky EÚ z OP ĽZ prostredníctvom národných projektov
realizovaných v gescii MPRV SR – výzva je zameraná na predkladanie projektových zámerov
na zvýšenie kapacít infraštruktúry materských škôl a MV SR – výzva je zameraná na výstavbu
materských škôl v obciach s prítomnosťou MRK.
Počet žiakov základných škôl má v posledných rokoch naďalej vzrastajúcu tendenciu,
medziročne vzrástol o 7 083. Najvýraznejšie narástol počet žiakov súkromných škôl, a to
o 3,1 %. Nárast počtu žiakov cirkevných škôl je + 3 %, nárast počtu žiakov štátnych škôl je
1,5 %. V praxi sa ukazujú reálne dopady prijatých opatrení na racionalizáciu siete škôl - počet
základných škôl sa znížil o 113. Vzhľadom k tomu, že počet tried medziročne vzrástol
v prípade štátnych škôl o 141, súkromných škôl o 42, cirkevných škôl o 20 a priemerný počet
žiakov v triede v roku 2018/2019 bol 18,4 došlo v roku 2019/2020 k nárastu počtu žiakov
v triede na 20,7 žiaka.
Klesajúca tendencia vývoja počtu žiakov stredných škôl pokračovala aj v roku 2019,
keď v porovnaní s rokom 2018 bol zaznamenaný pokles o 4 508 žiakov (2,24 %).
Z predchádzajúceho vývoja počtu žiakov na SŠ je však možné od roku 2016 sledovať
znižovanie medziročného poklesu nasledovne: o 2 846 žiakov (1,36 %) medzi rokmi 2016
a 2017 a o 5 619 žiakov (2,72 %) medzi rokmi 2017 a 2018. V roku 2019 boli výchova
a vzdelávanie zabezpečované v 441 stredných odborných školách, 13 stredných športových
školách a 17 konzervatóriách, ktorých zriaďovateľom je štát, súkromný zriaďovateľ alebo
cirkev. 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. až 4. ročníka 8-ročného
štúdia na gymnáziách), žiakov nadstavbového, pomaturitného a vyššieho odborného štúdia;
zahŕňa tiež žiakov konzervatórií vrátane 1. až 4. ročníka (8-ročného) tanečného konzervatória.
S cieľom podporiť výchovu a vzdelávanie detí v školách MŠVVaŠ SR v roku 2019
v súvislosti s plnením cieľa vydalo nasledovné všeobecne záväzné právne predpisy:
- zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- nariadenie vlády SR č. 201/2019 Z. z. o priamej výchovno-vzdelávacej činnosti;
- vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 361/2019 Z. z. o vzdelávaní v profesijnom rozvoji;
- vyhlášku MŠVVaŠ SR č. 292/2019 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá na určovanie
najvyššieho počtu žiakov prvého ročníka stredných škôl.

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.
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 súťaží, ktorých
vyhlasovateľom alebo spoluvyhlasovateľom je MŠVVaŠ SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: logická

Rok

finančná podpora obvodných a krajských kôl celoštátnych súťaží
Bázický

R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán
Skutočnosť

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: počet

počet celoslovenských súťaží
Bázický

Rok

R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán

130

130

130

130

140

Skutočnosť

143

140

136

139

140

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2019 boli pre okresné úrady v sídle kraja
pridelené finančné prostriedky na zabezpečenie okresných a krajských kôl súťaží detí a žiakov
škôl a školských zariadení.
V roku 2019 bolo podporených spolu 140 súťaží detí a žiakov škôl a školských
zariadení, ktorých organizačné poriadky schválilo MŠVVaŠ SR. Na celoslovenskej úrovni
MŠVVaŠ SR podporilo spolu 119 súťaží (https://www.minedu.sk/data/att/14245.pdf).
Cieľ bol splnený.
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

Rok
Plán
Skutočnosť

zabezpečenie finančného príspevku
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

R+ 1
2020

Áno

áno

áno

áno

áno

Áno

áno

áno

áno

áno

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

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 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. V roku 2019 neboli žiadne
požiadavky pedagogického a odborného zamestnanca v školách na vyplatenie príspevku na
vakcínu proti hepatitíde typu A a B.
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
Plán
Skutočnosť

počet podporených projektov v danom roku
Bázický

R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

60

60

40

40

57

62

56

46

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2019 boli vyhlásené tri výzvy, na základe ktorých
bolo podporených celkovo 46 projektov zameraných na aktivity pre žiakov so špeciálnymi
výchovno-vzdelávacími potrebami. V rámci výzvy „Odstránenie stavebných bariér v školách,
ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2019“ bolo podporených 17 projektov,
v rámci výzvy „Zvýšenie efektivity vzdelávania žiakov so zdravotným znevýhodnením 2019“
bolo podporených 15 projektov a v rámci výzvy „Psychologické a špeciálnopedagogické
poradenstvo 2019“ bolo podporených 14 projektov.
Cieľ bol splnený.
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–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán
Skutočnosť

15

15

15

15

15

20

15

23

21

20

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 2019“ s cieľom vyrovnávania sociálneho
znevýhodnenia žiakov a zabezpečenia rovnosti príležitostí a podporovaní záujmu žiakov
zo sociálne znevýhodneného prostredia o vzdelávanie bolo podporených 20 projektov z 53
podaných žiadostí základných škôl.
Cieľ bol splnený.
Cieľ 0D505/3
Podporovať rozvojové projekty v základných a stredných 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–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

R+ 1
2020

Plán

24

24

24

24

24

Skutočnosť

29

30

31

29

30

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2019 na základe zverejnenej výzvy na podávanie
žiadostí o finančnú podporu na rozvojový projekt Enviroprojekt 2019 s cieľom podporiť
praktickú environmentálnu výchovu v základných a stredných školách bolo podporených
celkovo 30 projektov zo 169 podaných žiadostí základných a stredných škôl.
Cieľ bol splnený.
Cieľ 0D505/4
Podporovať rozvojové projekty v školách zameraných na výchovu a vzdelávanie
žiakov patriacich k národnostným menšinám.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: počet

Rok

počet podporených projektov v danom roku
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

R+ 1
2020

Plán

15

15

Skutočnosť

10

16

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: V rámci výzvy na podávanie žiadostí o financovanie
rozvojových projektov „Podpora regionálnej a multikultúrnej výchovy žiakov patriacim
k národnostným menšinám 2019“, bolo MŠVVaŠ SR v roku 2019 predložených celkovo 32
žiadostí. Komisiou odporúčaných na podporenie bolo 16 projektov, ktoré získali finančný
príspevok. Prioritnou oblasťou podpory boli aktivity prispievajúce k vzájomnému
spoznávaniu, multikultúrnemu dialógu, odbúravaniu predsudkov voči iným a podpore
regionálneho vzdelávania.
Cieľ bol splnený.

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

Rok

zvyšovanie objasnenosti trestných činov
Bázický

R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán

52,40

52,80

53,20

53,60

54,00

Skutočnosť

57,07

56,73

58,67

60,59

61,95

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2019 bolo zistených 58 829 trestných činov, čo
predstavuje pokles zaznamenanej kriminality o 2 563 trestných činov oproti roku 2018.
Z celkového počtu bolo objasnených 36 445 trestných činov, čo predstavuje plnenie
61,95 %.
Cieľ bol splnený.
Cieľ 0D60101/2
Odslúžiť vo výkone služby stanovený počet hodín príslušníkmi poriadkovej,
železničnej a dopravnej polície.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: počet hodín

Rok
Plán
Skutočnosť

počet odslúžených hodín
Bázický

R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

7 276 500
7 106 680,52

Komentár k monitorovaniu cieľa: Celkovo bolo jednotlivými útvarmi odslúžených
7 106 680,52 hodín, na základe čoho konštatujeme pokles odslúžených hodín o 169 819,48

hodín oproti plánu na rok 2019. Na plnení uvedeného cieľa sa podieľali príslušníci PZ
nasledovne:
- Príslušníci služby poriadkovej polície PZ, ktorí za hodnotené obdobie odslúžili
celkom 5 545 817 hodín. Z uvedeného počtu hodín odslúžili policajti služby poriadkovej
polície PZ v hliadkovej službe 3 875 515,75 hodín a v obchôdzkovej službe 1 670 301,25
hodín.
- Príslušníci PZ služby železničnej polície PZ v roku 2019 odslúžili v priamom výkone
služby celkom 572 711 hodín.
- Príslušníci PZ služby dopravnej polície PZ odslúžili v dohľade nad bezpečnosťou
a plynulosťou cestnej premávky spolu 876 292 hodín. Služba dopravnej polície PZ prijímala
operatívne opatrenia na základe aktuálnej dopravno-bezpečnostnej situácie s cieľom pozitívne
ovplyvniť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, pričom výkon služby zameriavala
predovšetkým na hlavné príčiny vzniku smrteľných dopravných nehôd, ktorými sú
neprimeraná rýchlosť jazdy a porušenie povinnosti vodiča (nevenovanie sa plne vedeniu
vozidla).
Pri plnení úloh na zabezpečenie rozsiahlych bezpečnostných opatrení ako MS
v ľadovom hokeji a oslavy 75. výročia SNP bolo príslušníkmi PZ odslúžených celkom
111 860,52 hodín.
Cieľ bol splnený čiastočne. (plnenie 97,67 %)
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–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

Plán

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

Skutočnosť

2 150 000

2 689 500

1 850 000

1 950 000

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2019 bolo pre občanov SR zakúpených
800 000 kusov čistopisov občianskych preukazov, 450 000 kusov čistopisov cestovných
dokladov, 700 000 kusov čistopisov osvedčení o evidencií časť I.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60102 – Bezpečnosť schengenského priestoru
Cieľ 0D60102/1
Dosiahnuť plnú kompatibilitu so schengenským aquis.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: percento

Rok

podiel plnenia plánovaných úloh v Schengenskom akčnom pláne SR
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

R+ 1
2020

Plán

20

50

Skutočnosť

20

40

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: Počas hodnoteného obdobia boli v medzirezortnej
pracovnej skupine pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s implementáciou schengenského
acquis v podmienkach SR realizované prípravy na samotné schengenské hodnotenia, napr.
inšpekčné návštevy na Zastupiteľskom úrade SR v Minsku (11. – 13. marca 2019)
a Generálnom konzuláte SR v Istanbule (9. – 11. apríla 2019). V rámci príprav na hodnotenia
vo vízovej oblasti sa uskutočnili školenia školiteľov, ktorí zabezpečovali preškolenie všetkých
policajtov, ktorí majú prístup do vízového informačného systému a podľa programu hodnotení
boli opätovne pred hodnotením preškolení.
V oblasti Schengenského informačného systému (ďalej len SIS) na úseku národnej
ústredne SIRENE bola v januári 2019 vypracovaná rámcová analýza dopadov (približne 50
zmien, ktoré budú mať biznisový, biznisovo-technický alebo právny dopad na národnú
legislatívu; napr. novela § 20 zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších
predpisov, ktorého znenia sa navrhujú rozšíriť o oprávnenie príslušníka PZ vykonať kontrolu
osoby na základe zosnímaných biometrických prvkov – prvotne odtlačky prstov).
V rámci hodnotenej oblasti policajná spolupráca sa národná expertka úradu
medzinárodnej policajnej spolupráce PPZ zúčastnila na schengenskom hodnotení ČR
(4. – 8. marca 2019) a schengenskom hodnotení Poľska (1. – 5. apríla 2019). Získané
informácie boli premietnuté do ďalších príprav hodnotenia pre oblasť policajnej spolupráce
v SR. Bola spracovaná aj finančná špecifikácia na prípravu hodnotení a samotné hodnotenia.
Dňa 13. júna 2019 sa uskutočnilo pracovné rokovanie slovenskej delegácie so zástupcami
Európskej komisie ohľadne prípravy rozsahu a obsahu programov na jednotlivé hodnotené
oblasti (spracovaných bolo 6 programov).
V období od 14. októbra do 7. decembra 2019 sa uskutočnili plánované hodnotenia
správneho uplatňovania Schengenského acquis v SR, tzv. schengenské hodnotenia, ktoré
pravidelne kontrolujú stav a úroveň dodržiavania Schengenského acquis v jednotlivých
členských krajinách. Pre každú hodnotenú oblasť bude vypracovaná hodnotiaca správa
s odporúčaniami, ktoré budú predložené na schválenie Schengenskému výboru Európskej
komisii v prvom polroku 2020 a následne pracovnej skupine Rady EÚ pre schengenské
záležitosti. Hodnotená krajina vypracuje ku každej hodnotenej správe Akčný plán na splnenie
odporúčaných nedostatkov s časovým harmonogramom ich plnenia. Takto vypracované
Akčné plány sa pravidelne monitorujú Schengenským výborom Európskej komisie až
do úplného splnenia všetkých odporúčaní. Tento mechanizmus ďalšieho postupu
a monitorovania pokroku po hodnotení sa v podmienkach SR predpokladá v horizonte rokov
2020 – 2022.
Na základe uvedeného konštatujeme, že stanovený cieľ na rok 2019 bol splnený
na 40 %. V súčasnosti sa vypracovávajú záverečné hodnotiace správy, predpokladaný termín
ich schválenia je apríl 2020.
Cieľ bol splnený čiastočne.
Cieľ 0D60102/2
Plnenie opatrení z Národného plánu kontroly hraníc Slovenskej republiky na
roky 2019 – 2022.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: percento

Rok

podiel plnenia plánovaných úloh v Národnom pláne riadenia kontroly hraníc SR
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

R+ 1
2020

Plán

25

Skutočnosť

8

R+2
2021
50

R+3
2022
75

100

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: Národná stratégia integrovaného riadenia hraníc na roky
2019 až 2022 bola schválená uznesením vlády SR č. 27 z 23. januára 2019. Podľa časti B
uznesenia za účelom zabezpečenia plnenia úloh vyplývajúcich z národnej stratégie bolo
spracované opatrenie MV SR č. 97/2019 o plnení úloh z Národnej stratégie integrovaného
riadenia hraníc na roky 2019 až 2022, ktorého obsahom je „Harmonogram plnenia úloh
z Národnej stratégie integrovaného riadenia hraníc na roky 2019 až 2022“.
Z celkového počtu 75 úloh bolo v roku 2019 splnených 6 úloh a priebežne sa plní 45
úloh, z čoho vyplýva, že v sledovanom období bol dosiahnutý podiel plnenia plánovaných
úloh vyplývajúcich z „Národného plánu riadenia hraníc SR na roky 2019 – 2022“ 8 %.
Cieľ bol splnený čiastočne.

Prvok: 0D60103 – Prevencia kriminality
Cieľ 0D60103/1
Zapojiť občanov do preventívnych opatrení na eliminovanie rizika a ich
ohrozenia protispoločenskými deliktami, vrátane detí a mládeže.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: počet osôb

Rok

počet občanov zapojených do prednášok, seminárov a vzdelávacích aktivít
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

Plán

21 000

Skutočnosť

139 767

R+ 1
2020
21 200

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

21 400

Komentár k monitorovaniu cieľa: Cieľom poskytovania dotácií v oblasti prevencie
kriminality je v rámci prevencie zabezpečiť informovanosť občanov ako potenciálne obete
trestných činov a inej protispoločenskej činnosti o hrozbách a nástrahách, ale aj o možnostiach
pomoci pre obete trestných činov, ako aj informovanosť občanov ako potenciálnych páchateľov,
o hrozbách a následkoch páchania trestných činov a inej protispoločenskej činnosti a to formou
aktivít prispôsobených cieľovej skupine (napr. deti, mladiství, ženy, seniori, príslušníci PZ).
Aktivity sú zamerané na témy v zmysle priorít Stratégie prevencie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016 – 2020 (napr. extrémizmus, obchodovanie
s ľuďmi, trestná činnosť páchaná na senioroch, násilie na ženách) a realizujú sa najmä formou
prednášok, školení, konferencií, výchovných koncertov, výstav, súťaží a táborov. V roku 2019
bolo do prednášok, seminárov a vzdelávacích aktivít zapojených 139 767 osôb.
Cieľ bol splnený.
Cieľ 0D60103/2
Podporovať subjekty pri zriaďovaní kamerových systémov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: počet

Rok

počet podporených subjektov
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

Plán

170

Skutočnosť

567

R+1
2020
180

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

190

Komentár k monitorovaniu cieľa: Situačná prevencia kriminality je špecificky orientovaná
na riešenie kriminality, ochranu verejného poriadku, zdravia, života a majetku objektov
prevencie. Aktivity vychádzajú z predpokladu, že určité druhy kriminality sa objavujú

v určitej dobe, na určitých miestach a za určitých okolností. Jej cieľom je predovšetkým
monitorovať dianie na verejných priestranstvách za účelom minimalizovať kriminalitu v danej
oblasti a s tým súvisiaca súčinnosť s príslušníkmi PZ pri vyšetrovaní trestnej činnosti.
Do situačnej prevencie však patrí aj budovanie dopravných ihrísk, voľnočasových ihrísk,
športových ihrísk pre deti a mládež a budovanie fitnes parkov pre seniorov a širšiu verejnosť.
Finančné prostriedky na uvedené aktivity z Výzvy č. VII. KMV 2018 a z Výzvy RVPK
2018 boli poskytnuté po 1. auguste 2018 a príjemcovia nemali možnosť tieto finančné
prostriedky použiť do konca príslušného rozpočtového roka. Aktivity boli realizované až
v priebehu roka 2019.
Dňa 26.3.2019 bola schválená Výzva č. II. KMV 2019 na predkladanie žiadostí
o
poskytnutie dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR. Výzva
bola zameraná na podporu aktivít v oblasti prevencie kriminality a boja proti kriminalite
prostredníctvom technických prostriedkov, podľa § 2 písm. d) zákona 526/2010 Z. z. o
poskytovaní dotácií v pôsobnosti MV SR. Medzi oprávnené aktivity boli zahrnuté aktivity v
oblastiach zvyšovania bezpečnosti občanov prostredníctvom technických prostriedkov
zameraných na zvyšovanie ochrany verejného poriadku miest a obcí, zvyšovanie pocitu
bezpečia obyvateľov a návštevníkov miest a obcí, zvyšovanie bezpečnosti predchádzaním
trestnej činnosti a inej protispoločenskej činnosti a vytvorenie predpokladov
k
odhaľovaniu trestnej a inej protispoločenskej činnosti. V rámci Výzvy číslo II. KMV 2019 bola
schválená dotácia 24 žiadateľom.
Dňa 26.9.2019 boli uznesením Rady vlády SR pre prevenciu kriminality č. 1 schválené
dotácie z Výzvy Rady vlády SR pre prevenciu kriminality na predkladanie žiadostí
o poskytnutie dotácie zo ŠR na financovanie projektov v oblasti prevencie kriminality na rok
2019 pre 395 žiadateľov. Dvaja podporení žiadatelia odmietli schválenú dotáciu čiže konečný
stav je 393 podporených žiadateľov.
Z uvedeného vyplýva, že v roku 2019 bolo podporených pri zriaďovaní kamerových
systémov v oblasti situačnej prevencie celkom 567 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–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

R+ 1
2020

Plán

19

20

21

22

Skutočnosť

20

28

28

30

R+2
2021
23

R+3
2022

R+4
2023

24

Komentár k monitorovaniu cieľa: Za účelom zvyšovania povedomia o problematike
obchodovania s ľuďmi a zároveň rozširovania spektra subjektov, ktoré budú spôsobilé identifikovať
potenciálnu obeť obchodovania s ľuďmi sa uskutočnili školiace aktivity
pre
zamestnancov MŠVVaŠ SR, ÚSVRK, konzulárnych pracovníkov z MZVEZ SR v rámci
predvýjazdovej prípravy na zastupiteľstvá SR v zahraničí, diplomatov z MZVEZ SR v rámci
programu „atestačné vzdelávanie.“ Zároveň boli realizované pravidelné školenia poverených
príslušníkov PZ a vyšetrovateľov PZ k identifikácii obchodovania s ľuďmi v rámci projektu
„Špeciálne výsluchové miestnosti pre detské obete a obzvlášť zraniteľné obete trestných činov.“ Pre

študentov posledných ročníkov Spojenej školy, Školy úžitkového výtvarníctva a Obchodnej
akadémie v Ružomberku, ako aj pre žiakov ZŠ na sídlisku KVP v Košiciach sme realizovali osvetové
prednášky. Zúčastňovali sme sa zasadnutí expertných skupín, ktorých obsahom bola aj problematika
obchodovania s ľuďmi (Expertná skupina pre BREXIT, Expertná skupina pre oblasť boja proti
obchodovaniu s ľuďmi, Národní spravodajcovia alebo obdobný mechanizmus v Bruseli). Pravidelne
na štvrťročnej báze sa stretávala aj špecializovaná pracovná skupina zložená
zo
zástupcov MV SR, mimovládneho sektoru a prizvaných odborníkov za účelom riešenia aktuálne
vzniknutých problémov pri poskytovaní starostlivosti a pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi. IC
MV SR ako národný spravodajca spolupracovalo pri príprave podujatia „Stretnutie národných
koordinátorov a národných spravodajcov v oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi“
spoluorganizovaného OBSE a Radou Európy, ktoré sa konalo v Bratislave v dňoch 22. – 23. októbra
2019.
Na základe spolupráce IC MV SR:
- s ÚPSVaR bol vydaný Príkaz GR ÚPSVaR k dodržiavaniu zákona NR SR č. 256/1998 Z. z.
o
ochrane svedka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Nariadenia
MV SR o zabezpečení programu podpory ochrany obetí obchodovania s ľuďmi
č.
144/2018, ktorý zjednodušuje prístup obetí obchodovania s ľuďmi zaradených do Programu podpory
a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi k službám jednotlivých úradov práce, sociálnych vecí
a rodiny,
- so Sociálnou poisťovňou bolo vydané usmernenie pre zamestnancov pobočiek Sociálnej poisťovne,
ktoré zabezpečuje zjednodušený prístup obetí obchodovania s ľuďmi zaradených
do Programu
podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi k službám jednotlivých pobočiek Sociálnej
poisťovne,
- s konzulárnym odborom MZVEZ SR bola vypracovaná metodika „Postup zastupiteľských úradov
SR pri realizovaní pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi“ pre konzulárnych pracovníkov zameraná
na postup pri prednávratovej a návratovej asistencii obetiam obchodovania s ľuďmi identifikovaným
v zahraničí,
- v rámci Národného projektu Podpory ochrany detí pred násilím s ÚPSVaR Košice sa realizovali
výstavy a osvetové prednášky pre žiakov základných a študentov stredných škôl v Košiciach
v spojení s výstavou obrazov pod názvom „Viete, čo teraz robí Vaše dieťa?“.
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
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
R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán

8 000

8 000

Skutočnosť

8 691

8 283

Rok

Bázický

Komentár k monitorovaniu cieľa: HaZZ prostredníctvom inšpektorov realizuje v rámci výkonu
štátneho požiarneho dozoru protipožiarne kontroly na základe zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane
pred požiarmi v znení neskorších predpisov. Cieľom protipožiarnych 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 1.1.2019 do 31.12.2019 HaZZ
vykonal 8 283 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.
Cieľ 0D60201/2
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
Plán
Skutočnosť

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

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

90

90

90

90

92,05

90,85

91,16

92,64

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: Merateľný ukazovateľ dosiahnutia dojazdu hasičských
jednotiek na miesto zásahu do 20 minút, bol za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019 splnený
pri 92,64 % zásahoch hasičských jednotiek HaZZ.
V porovnaní z predchádzajúcim kalendárnym rokom došlo k malému nárastu percenta,
z dôvodu menšieho podielu výjazdov k udalostiam v neprípustnom teréne (najmä povodne, požiare
lesov a pod.). Najväčší podiel na znižovaní dojazdu do 20 minút majú požiare v ťažko dostupnom
teréne a výjazdy špeciálnych skupín.
Vybudovaná sieť hasičských staníc, ktorá má podstatný vplyv na znižovanie času dojazdu na
miesto zásahu, umožnila splnenie merateľného ukazovateľa a je predpoklad na jeho splnenie aj

v budúcnosti pri súčasnom nastavení. Za účelom zabezpečenia rýchlejšej pomoci a zníženia času
príchodu záchranných jednotiek na miesto udalosti, bolo vládou SR prijaté uznesenie č. 655
zo 6. novembra 2013 k návrhu celoplošného rozmiestnenia síl a prostriedkov hasičských jednotiek
na území SR. Začlenenie dobrovoľných hasičských zborov obcí do poplachového plánu HaZZ
prispieva ku skráteniu času dojazdu na miesto udalosti a k zvýšeniu merateľného ukazovateľa
dojazdu hasičských jednotiek na miesto zásahu do 20 minút.
Cieľ bol splnený.
Podprogram: 0D603 – Okresné úrady
Zámer:
Kvalitné a efektívne poskytovanie služieb orgánmi štátnej správy.
Hlavným cieľom je zjednodušenie kontaktu obyvateľov s orgánmi miestnej štátnej správy. Pre
zjednodušenie komunikácie občana so štátom vznikajú klientske centrá v pôsobnosti MV SR na
okresných úradoch, ale aj mimo okresných miest tam, kde je to z pohľadu dostupnosti služieb
žiaduce. V klientskych centrách môže občan na jednom mieste vybaviť prevažnú väčšinu
záležitostí, týkajúcich sa miestnej štátnej správy, ktorú vykonávajú odbory okresných úradov.
Prvok: 0D60301 – Všeobecná vnútorná správa a živnostenské podnikanie
Cieľ 0D60301/1
Kvalitné poskytovanie elektronických služieb JKM pre živnosti a iné formy
podnikania.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: počet

počet podnikateľských subjektov, ktorí využili služby JKM
R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán

19 000

19 000

Skutočnosť

167 503

202 000

Rok

Bázický

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2019 využilo službu Jednotných kontaktných miest
(ďalej len JKM) 202 000 podnikateľských subjektov. Predmetom sú služby JKM fyzické osoby
a pre právnické osoby, ktoré vyplývajú z § 66ba živnostenského zákona. Primárne sa jedná okrem
ohlásenia živností aj o prihlasovanie podnikateľov a v rámci zmenového konania zadávanie úkonov
do systému finančnej správy (daň z príjmu) a systému zdravotných poisťovní. V celom komplexe
sa poskytuje 24 služieb, ktoré sú všetky elektrizované a zabezpečujú ich všetky úrady. V porovnaní
s rokom 2018 došlo k nárastu o 21 %.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60302 – Zabezpečenie miestnej štátnej správy v regionálnom školstve
Cieľ 0D60302/1
Zabezpečiť finančné prostriedky na činnosť školských úradov zriadených obcou.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: logická

Rok

zabezpečenie finančných prostriedkov
Bázický

R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán

áno

áno

áno

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

áno

áno

áno

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2019 boli zabezpečené finančné prostriedky na
činnosť školských úradov zriadených obcami. Na náklady spojené s preneseným výkonom štátnej
správy poskytuje MŠVVaŠ SR obci finančné prostriedky v súlade so Smernicou č. 21/2019, ktorou
sa mení smernica č. 34/2014, ktorou sa určuje postup OÚ v sídle kraja pri potvrdzovaní obce ako
školského úradu a pri posudzovaní odborného zabezpečenia činnosti obce a samosprávneho kraja
ako školských úradov v znení smernice č. 41/2015. Výška týchto prostriedkov sa odvodzuje
od počtu žiakov v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a počtu odborných
zamestnancov.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60303 – Výstavba a bytová politika
Cieľ 0D60303/1
Vykonať predpísaný počet stanovísk – posúdení územných plánov vrátane zmien
a doplnkov územných plánov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výstup
MJ: počet

Rok

počet vykonaných stanovísk – posúdení
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

Plán

810

775

760

765

768

Skutočnosť

888

1 024

1 092

948

816

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: Odbory výstavby a bytovej politiky okresných úradov v sídle
kraja v roku 2019 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 2019
za všetky odbory výstavby a bytovej politiky okresných úradov bol stanovený na 768, skutočnosť
816, čo predstavuje plnenie na 106,25 %. V uvedenom počte stanovísk sú zahrnuté stanoviská a
posúdenia zadaní pre spracovanie územných plánov, stanoviská ku konceptom riešenia územných
plánov, stanoviská k návrhom a stanoviská o preskúmaní návrhov územných plánov miest a obcí,
vrátane ich zmien a doplnkov.
Na základe žiadostí obcí, ako orgánu územného plánovania, boli posúdené predložené
žiadosti a vydané návrhy územného plánu, vrátane návrhov zmien a doplnkov územného plánu
zóny, 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

Rok

zabezpečiť efektívny výkon štátnej správy na úseku obrany a plnenie úloh zo všeobecne záväzných právnych predpisov
Bázický

R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán

áno

áno

áno

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

áno

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 2019 boli zabezpečované v plnej miere. Zabezpečovali sa a vykonávali úlohy
súvisiace s mobilizáciou ozbrojených síl. S vojenskými útvarmi spolupracovali pri zaraďovaní
vojakov v zálohe do aktívnych záloh.
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 úradné overovanie vybraných geodetických, kartografických činností, ktorých
výsledky sa majú prevziať do katastra.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: logická

Rok

činnosti vykonávané katastrálnymi odbormi okresných úradov na úseku geodézie, kartografie a katastra
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R

R+ 1

2019

2020

Plán

áno

áno

áno

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

áno

áno

áno

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: Katastrálne odbory okresných úradov v priebehu roka 2019
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. Ku skvalitneniu výkonov na katastrálnych odboroch okresných
úradov prispelo zvýšenie platových tried pre zamestnancov v nadväznosti na implementáciu
optimalizácie. Súčasne za zrýchlené konanie zápisov a vybavovanie požiadaviek klientov
zamestnanci katastrálneho odboru OÚ Senec boli ocenení v rámci súťaže „Úradnícky čin roka“.
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

percento plnenia oprávnených nárokov
R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán

100

100

100

100

100

Skutočnosť

98,7

66

85

70,7

Rok

Bázický

77,21

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 roku,
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. Zostávajúce
prostriedky po verifikácii predložených dokumentov s platnými predpismi budú žiadateľom zaslané
v priebehu roka 2020.
Cieľ bol splnený čiastočne (plnenie 70,7 %), z dôvodu posunu úhrad do roku 2020.
Prvok: 0D60307 – Pozemkové úpravy a lesné hospodárstvo
Cieľ 0D60307/1
Vykonať kontroly v rámci výkonu štátneho dozoru v lesoch.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: počet

Rok

počet kontrol
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

Plán

100

100

Skutočnosť

110

112

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2019 bolo vykonaných 112 štátnych dozorov v lesoch
u právnických a fyzických osôb obhospodarujúcich lesy, čo predstavuje plnenie na 112 %. 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 o vyznačovaní ťažby dreva, označovaní vyťaženého dreva, dokladoch o pôvode dreva
a vedenia lesnej hospodárskej evidencie, pri preprave dreva. Ďalšie kontroly boli vykonané
v poľovníckych združeniach so zameraním na sčítanie zveri a prikrmovanie zveri v zimnom období.

Cieľ bol splnený.
Cieľ 0D60307/2
Vykonať kontroly na poľnohospodárskej pôde z hľadiska zamedzenia jej
znehodnocovania náletovými drevinami.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: počet

Rok

počet kontrol
Bázický

R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán

22

24

Skutočnosť

39

39

Komentár k monitorovaniu cieľa: V rámci odborného dohľadu nad dodržiavaním § 3 a násl.
zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane poľnohospodárskej pôdy 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.
Správny orgán vykonal opakované kontroly za účasti poľnohospodárskych družstiev, starostov obcí
a vlastníkov pozemkov. Vykonané kontroly prispievajú k tomu, aby bola zabezpečená základná
starostlivosť o poľnohospodársku pôdu.
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.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: počet

Rok

počet kontrol
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

Plán

81

82

Skutočnosť

80

67

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: Odbory cestnej dopravy a pozemných komunikácií v roku
2019 vykonali 67 štátnych odborných dozorov nad stanicami technickej kontroly. Kontroly boli
zamerané na priebeh a dôslednosť vykonávania technickej kontroly, na vedenie evidencie tlačív, na
evidenciu tlačív a manipuláciu s tlačivami, fyzicky bol skontrolovaný skutočný stav tlačív
s evidenčným stavom, bol porovnaný stav prijatých vozidiel so skutočným stavom vozidiel na
linke, bola vykonaná kontrola kalibračných listov meradiel a prístrojov, platnosť osvedčení
o odbornej spôsobilosti kontrolovaných subjektov.
Pokračovalo sa v generovaní pokút za nevykonanie technickej a emisnej kontroly, ako aj
pokút za nezaplatenie mýta a pokút za jazdu bez diaľničnej známky z programu JISCD – jednotný
informačný systém v cestnej doprave, ktoré následne spracovávali zamestnanci odborov cestnej
dopravy a pozemných komunikácií (doručenie rozkazu, riešenie odporu a prípadné postúpenie

odboru opravných prostriedkov, alebo pri neuhradení postúpenie centru podpory) - bez nárastu
personálneho obsadenia.
Vykonávané kontroly plnia svoj cieľ a napomáhajú k tomu, aby technické kontroly
motorových vozidiel boli vykonávané v plnom súlade so znením príslušných 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 čiastočne (plnenie 82 %).
Podprogram : 0D604 – Archívnictvo
Prvok: 0D60401 - Archívnictvo
Cieľ 0D60401/1
Zdigitalizovať archívne dokumenty.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výstup
MJ: počet

počet zdigitalizovaných archívnych dokumentov
R–3
2016

R–2
2017

Plán

12 000

12 000

12 000

12 000

Skutočnosť

34 948

51 088

100 879

131 663

Rok

Bázický

R–4
2015

R–1
2018

R
2019

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2019 štátne archívy celkovo vyhotovili 131 663
digitálnych kópií archívnych dokumentov.
Slovenský národný archív v roku 2019 v rámci digitalizácie archívnych dokumentov
vyhotovil 119 481 skenov, pričom pokračoval v systematickej digitalizácii osobného fondu Dušana
Samuela Jurkoviča, digitalizácii fondu Štátny pozemkový úrad a digitalizoval mikrofilmy z fondu
Kanonické vizitácie.
Štátny archív v Banskej Bystrici v rámci digitalizácie archívnych dokumentov vyhotovil
9 851 skenov. Systematickú digitalizáciu štátny archív vykonával iba do júna 2019, nakoľko došlo
k poruche skenera.
Štátny archív v Prešove, špecializované pracovisko Spišský archív v Levoči, v rámci
digitalizácie archívnych dokumentov vyhotovil v roku 2019 2 331 skenov. Archív pokračoval
v systematickom skenovaní archívnych dokumentov z osobného fondu Viktor Greschik
a z archívneho fondu Hodnoverné miesto Spišská kapitula.
Cieľ bol splnený.
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

Plán
Skutočnosť

R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

100

100

100

100

100

75

65

100

100

100

Komentár k monitorovaniu cieľa: Migračný úrad MV SR za obdobie od 1.1.2019
do 31.12.2019 evidoval 232 nových žiadostí o udelenie azylu. Z celkového počtu žiadateľov splnili
predpoklady na udelenie azylu 9 žiadatelia o udelenie azylu a 19 žiadateľom bola poskytnutá
doplnková ochrana.
Starostlivosť bola poskytovaná všetkým žiadateľom o udelenie azylu počas azylového
konania v súlade so zákonom č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v azylových zariadeniach MV SR: Záchytný tábor Humenné,
Pobytový tábor Opatovská Nová Ves a Pobytový tábor Rohovce.
Vo všetkých azylových zariadeniach MV SR bola zároveň žiadateľom o udelenie azylu
poskytovaná starostlivosť zo strany sociálnych pracovníkov MÚ. Služby boli poskytované
v spolupráci s mimovládnymi organizáciami, ktoré v danom období realizovali projekty
financované 75 % zo zdrojov EÚ a 25 % zo zdrojov ŠR.
Realizovaný bol projekt SK 2016 AMIF SC1.2/1 „Efektívne služby žiadateľom o azyl v SR
II.“, kde hlavným cieľom projektu bolo zabezpečenie starostlivosti pre žiadateľov o udelenie azylu
v SR poskytovaním doplnkových a sprievodných služieb v azylových zariadeniach MV SR.
Prijímateľom grantu bola Slovenská humanitná rada v partnerstve s obcou Rovné. Projekt sa
realizoval v období od 1.1.2017 do 31.12.2019.
Realizovaný bol aj projekt SK 2016 AMIF SC1.1/2 „Právna poradňa pre azyl“, kde
hlavným cieľom projektu bolo právne poradenstvo a právna pomoc žiadateľom o udelenie azylu
v SR umiestnených v azylových zariadeniach MV SR. Prijímateľom grantu bola Liga za ľudské
práva. Nakoľko bola dodatkom č. 2 ku grantovej zmluve predĺžená doba realizácie projektu,
projekt sa realizoval v období od 4.11.2016 do 31.12.2019.
V zmysle uvedeného je plnenie ukazovateľa hodnotené ako úspešné zabezpečenie
starostlivosti pre žiadateľov o udelenie azylu počas azylového konania.
Cieľ bol splnený.
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.
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–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán

80

80

80

80

80

Skutočnosť

78

67

75

75

77

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2019 sa pokračovalo v napĺňaní cieľa skrátiť odozvu
na hovory prichádzajúce na jednotné európske číslo tiesňového volania 112. Za spomínané obdobie
bolo prijatých 1 081 714 volaní a z toho bola na 831 250 volaní uskutočnená odpoveď do 10
sekúnd. Cieľ sa nepodarilo naplniť z dôvodu, že na niektorých KS IZS majú väčšie množstvo
volaní (predovšetkým neidentifikovaných), ktoré z dôvodu personálnej poddimenzovanosti
k pomeru počtu volaní nedokážu včas vybaviť. Táto skutočnosť spôsobuje, že volania, ktoré nie sú
do istého času prijaté na KS IZS, na ktoré sú primárne smerované, prechádzajú na iné KS IZS, čím
sa štatisticky predlžuje doba odpovede na tieto volania.
Cieľ bol splnený čiastočne (plnenie 96,25 %).
Podprogram : 0D607 – Centrálna podpora
Prvok: 0D60701 – Centrálna podpora
Cieľ 0D60701/1
Zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov, objektov alebo ich častí užívaných útvarmi
MV SR dodávkou požadovaných médií – elektrická energia, teplo, plyn, vodné, stočné.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: percento

Rok

zabezpečiť prevádzkyschopnosť budov
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

Plán

100

100

100

100

Skutočnosť

100

100

100

100

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: Prevádzkové náklady budov, objektov alebo ich častí v správe
MV SR boli priebežne zabezpečované v súlade s pridelenými finančnými prostriedkami.
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
2018

R
2019

Plán

20 600

21 200

Skutočnosť

20 983

21 224

Rok

Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: K 31.12.2019 bolo zabezpečených 21 224 vyplácaných dávok,
prídavkov a príspevkov. Vyplatené boli všetky príslušné dávky.
Počet nových poberateľov dávok sociálneho zabezpečenia v roku 2019 bol vyšší ako počet
poberateľov dávok, ktorí v danom období ukončili poberanie dávok výsluhového zabezpečenia
(793 nových poberateľov dávok výsluhového zabezpečenia a 552 ukončených poberateľov dávok
výsluhového zabezpečenia, z toho 421 poberateľov z dôvodu úmrtia, 3 poberatelia pre

znovuprijatie do policajného zboru a 128 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 241 poberateľov.
Aktuálne počty poberateľov dávok v posledných rokoch potvrdzujú opodstatnenosť
prijatých opatrení v rámci novely zákona č. 328/2002 Z. z., ktorej základnými cieľmi bolo vytvoriť
legislatívne predpoklady pre zníženie výdavkov na osobitný systém sociálneho zabezpečenia a
upevniť stabilizáciu policajtov v PZ, príslušníkov HaZZ a príslušníkov HZS.
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.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výstup
MJ: počet policajtov

Rok
Plán
Skutočnosť

počet policajtov, ktorí získali základné a špecializované policajné vzdelanie
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

1 100

1 100

1 100

1 200

899

1 393

1 097

1 027

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: Odborné vzdelávanie je koncipované so širokým profilom
zameraným na osvojenie si celého spektra základných činností policajnej služby. Plánované
merateľné ukazovatele vychádzajú z plánovanej kapacity SOŠ PZ a predpokladanej potreby
prijímania nových príslušníkov PZ.
V období od 1.1.2019 do 31.12.2019 v SOŠ PZ získalo základné a špecializované policajné
vzdelanie celkom 1 027 príslušníkov PZ zaradených vo funkcii s kvalifikačným predpokladom
úplného stredného vzdelania, t. j. 85,6 % z ročného plánu.
Z uvedeného počtu:
a) základné policajné vzdelanie získalo 452 príslušníkov PZ, z toho:
- 247 príslušníkov v SOŠ PZ Pezinok, z toho 84 kadetov
- 205 príslušníkov v SOŠ PZ Košice, z toho 65 kadetov
b) špecializované policajné vzdelanie získalo 575 príslušníkov PZ, z toho:
- 512 príslušníkov v SOŠ PZ Bratislava
63 príslušníkov v SOŠ PZ Košice
Cieľ bol splnený čiastočne (plnenie 85,6 %).
Cieľ 0D60703/2
Zabezpečiť odbornú prípravu a praktický výcvik príslušníkov Hasičského
a záchranného zboru na zásahovú a záchranársku činnosť v rozsahu minimálne 5 800
osobodní absolvovanej odbornej prípravy v priestoroch Výcvikového centra Hasičského
a záchranného zboru Lešť.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výstup
MJ: osobodni

počet osobodní absolvovanej odbornej prípravy príslušníkmi HaZZ vo Výcvikovom centre HaZZ Lešť
R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán

5 800

5 800

Skutočnosť

6 980

7 407

Rok

Bázický

Komentár k monitorovaniu cieľa: Pri spracovaní vyhodnotenia programovej štruktúry HaZZ sa
vychádzalo z ročných plánov výcviku na rok 2018/2019, ktorý bol spracovaný v súlade s Pokynom
prezidenta HaZZ č. 23/2016 v znení neskorších predpisov. Podľa plánu bolo za sledované obdobie
absolvovaných 31 štvordňových výcvikov. Celkovo sa výcviku v tomto období zúčastnilo 913
príslušníkov. Súčasťou ročného plánu výcviku na obdobie 2018/2019 boli aj výcviky príslušníkov
zúčastnených na špecializovanej odbornej príprave pre odbornosť hasič záchranár a hasič záchranár
špecialista. V zmysle plánu na rok 2019 sa výcviku malo zúčastniť 6 príprav špecializovanej
odbornej prípravy. Celkovo boli realizované 4 prípravy, dve boli zrušené. Konkrétne sa jednalo
o 49. ŠOP v termíne 9.-10.4.2019, kde sa výcviku zúčastnilo 20 príslušníkov, 50. ŠOP v termíne
5. - 6.6.2019, kde sa výcviku zúčastnilo 20 príslušníkov, 51. ŠOP v termíne 10.- 11.7.2019, kde sa
výcviku zúčastnilo 19 príslušníkov a 52. ŠOP v termíne 10. – 11.9.2019, kde sa výcviku zúčastnilo
13 príslušníkov. Celkovo sa výcviku v sledovanom období zúčastnilo 72 príslušníkov. V súlade
s plánom účasti členov riadiacich štábov na rok 2019 sa výcviku v sledovanom období zúčastnilo
12 riadiacich štábov okresných riaditeľstiev HaZZ. Výcvik je plánovaný na dva po sebe
nasledujúce dni. Celkovo sa počas dvanástich výcvikov riadiacich štábov zúčastnilo 92
príslušníkov. Podľa ročného plánu výcviku pre Dobrovoľné hasičské zbory obcí na rok 2019 sa
výcviku malo v sledovanom období zúčastniť počas 25 týždňov výcviku celkovo 900 členov
DHZO. V zmysle plánu bolo za sledované obdobie absolvovaných 9 výcvikov dvojdňových,
ostatné výcviky boli zrušené. V období od 1.1.2019 do 31.12.2019 sa výcviku zúčastnili DHZO,
ktorým bola v sledovanom období odovzdaná nová technika CAS 15 IVECO DAILY z projektu „
Kvalita životného prostredia“. Celkovo sa výcviku zúčastnilo 265 členov DHZO zo 46 obcí.
Okrem spomínaných druhov výcvikov sa v roku 2019 vykonali aj výcviky, ktoré neboli
zaradené do ročných plánov. Jednalo sa o 2 výcviky príslušníkov ZVJS, členov požiarnych hliadok
z väzníc Leopoldov a Ilava, kde sa výcviku zúčastnilo v mesiaci máj 22 príslušníkov ZVJS
a v mesiaci september 17 príslušníkov ZVJS. V mesiaci máj sa výcviku zúčastnilo aj Dobrovoľné
hasičské združenie POLE, ktorého sa počas troch dní zúčastnilo 23 členov.
Ďalším výcvikom, ktorý sa konal mimo stanoveného plánu výcviku, bolo taktické cvičenie
KR HaZZ v Banskej Bystrici. Výcvik bol realizovaný v priestoroch VC HaZZ Lešť dňa 1.10.2019
s celkovým počtom zúčastnených 212 osôb. V súlade s plánom hlavných činností VC Lešť na rok
2019 bol 6. júla 2019 vykonaný súčinnostný výcvik modulov ETC, WASSAR, GFFFV
a príslušníkov logistickej jednotky VC HaZZ. Celkovo sa súčinnostného výcviku zúčastnilo 114
príslušníkov. V období od apríla – do októbra 2019 sa v priestoroch VC Lešť vykonalo viacero
výcvikov, ktoré boli spracované na základe požiadaviek jednotlivých KR a zariadení HaZZ.
Jednalo sa prevažne o výcviky zamerané na lezeckú činnosť, výcviky jednotlivých modulov
zaradených v HaZZ a sústredených výcvikov. V tomto období sa celkovo zúčastnilo výcvikov
spolu 805 príslušníkov HaZZ.
Cieľ bol splnený.
Cieľ 0D60703/3
Zabezpečiť odbornú prípravu a praktický výcvik príslušníkov Hasičského
a záchranného zboru na zásahovú a záchranársku činnosť v rozsahu minimálne 11 000
osobodní absolvovanej odbornej prípravy v priestoroch Strednej školy požiarnej ochrany
MV SR v Žiline.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výstup
MJ: osobodni

počet osobodní absolvovanej odbornej prípravy príslušníkmi HaZZ v SŠPO MV SR v Žiline
R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán

11 000

11 000

Skutočnosť

12 696

11 346

Rok

Bázický

Komentár k monitorovaniu cieľa: 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 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.
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–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán

2

2

2

5

Skutočnosť

0

4

5

5

Komentár k monitorovaniu cieľa: Cieľ je naplnený čiastočne, nakoľko implementácia národných
projektov bola rozdelená na dve fázy. V roku 2019 pokračovala realizácia národných projektov
podporených z vyhlásených vyzvaní za rok 2016/2017 (Podpora predprimárneho vzdelávania detí
z marginalizovaných rómskych komunít I (v priebehu roka 2020 je plánované spustenie II. fázy
národného projektu Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych
komunít I a Monitorovanie a hodnotenie inkluzívnych politík a ich dopad na marginalizované
rómske komunity).
V druhom polroku 2019 sa na základe vyhlásených vyzvaní začala realizácia druhých fáz
troch národných projektov: Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít II (NP TSP a TP II.), Komunitné služby v mestách a
obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza (NP KS II.) a Podpora
vysporiadania právnych vzťahov k pozemkom v obciach s prítomnosťou MRK. V rámci II. fáz
dvoch národných projektov (Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít II. a Komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou
marginalizovaných rómskych komunít – II. Fáza) sa umožnilo zapojenie pre ďalších
poskytovateľov sociálnych služieb (obce, mestá a MVO) mimo zoznamu 150 obcí, ktoré boli
zapojené v I. fázach národných projektov. V rámci NP KS II. sa z pôvodne jednej služby podporujú
tri sociálne služby krízovej intervencie.

Realizáciou národných projektov v súvislosti s uplatnením komplexného prístupu sa v roku
2019 zabezpečilo kontinuálne pokračovanie projektov v druhej fáze, udržateľnosť prostredníctvom
legislatívnych zmien (novelizácia zákona o sociálnych službách, novelizácia školského zákona a
s tým súvisiacich právnych predpisov), zamestnalo sa celkovo 1345 ľudí z toho 299 rómov
vo všetkých pracovných pozíciách, zrealizovalo sa 700 630 intervencií s klientami, pomohlo sa
63 309 klientom (príslušníci a obyvatelia MRK), do materských škôl sa zapísalo 3427 detí z MRK,
poskytlo sa odborné vzdelávanie a supervízia pre zamestnancov v pomáhajúcich profesiách.
Cieľ bol splnený.
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–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

Plán

500

500

500

500

Skutočnosť

905

1 931

2 393

2 466

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: : Za rok 2019 pripravil odbor právnych služieb 2 466
stanovísk k zmluvám a dodatkom, v ktorých jednou zo zmluvných strán je MV SR, resp. SR
zastúpená MV SR, uzatváraných podľa Obchodného zákonníka, Občianskeho zákonníka a zákona
NR SR č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov pre útvary MV SR,
vrátane zmlúv s cudzím prvkom, grantových zmlúv a zmlúv o poskytovaní nenávratného
finančného príspevku.
Cieľ bol splnený.
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–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

Plán

100

Skutočnosť

100

R
2019

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: Voľby do orgánov samosprávy obcí sa v roku 2019
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–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

Plán

100

100

100

100

100

Skutočnosť

100

100

100

100

100

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: Na základe rozhodnutia predsedu NR SR č. 349/2018
Z.
z. o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí sa 13. apríla 2019 vykonali voľby do orgánov
samosprávy obcí podľa § 181 ods. 3 písm. a), c) a d) v spojení s ods. 4 zákona
č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov v obciach v nasledujúcich okresoch: Dunajská Streda, Trnava, Bánovce
nad Bebravou, Nové Mesto nad Váhom, Prievidza, Trenčín, Nitra, Topoľčany, Dolný Kubín,
Liptovský Mikuláš, Martin, Ružomberok, Banská Bystrica, Brezno, Rimavská Sobota, Zvolen, Žiar
nad Hronom, Humenné, Kežmarok, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Košice – okolie,
Michalovce, Rožňava a Spišská Nová Ves.
Ďalej na základe rozhodnutia predsedu NR SR č. 128/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do
orgánov samosprávy obcí z 13. mája 2019 sa nové voľby do orgánov samosprávy obcí vykonali 21.
septembra 2019 v obciach v nasledujúcich okresoch: Galanta, Trenčín, Komárno, Martin,
Ružomberok, Žilina, Lučenec, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Poprad, Prešov, Svidník, Rožňava,
Spišská Nová Ves a Trebišov.
Na základe predloženého vyúčtovania prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov
spojených s novými voľbami okresnými úradmi boli vykonané rozpočtové opatrenia na úhradu
výdavkov miestnych a okrskových volebných komisií.
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
Plán
Skutočnosť

zabezpečenie volieb
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017
100
neboli
vyhlásené

R–1
2018

R
2019

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa
v roku 2019 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–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

Plán

100

Skutočnosť

100

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: Na základe rozhodnutia predsedu NR SR č. 8/2019 Z. z.
z 10. januára 2019 o vyhlásení volieb prezidenta SR sa vykonala voľba prezidenta SR v I. kole
16. marca 2019 a keďže ani jeden z kandidátov na prezidenta SR nezískal nadpolovičnú väčšinu
platných hlasov oprávnených voličov v II. kole 30. marca 2019.
Finančné prostriedky súvisiace s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb
prezidenta boli čerpané len na druhy výdavkov, ktoré určuje vyhláška MV SR č. 308/2015
Z.
z. o výdavkoch spojených s voľbami, a to na úhradu výdavkov súvisiacich s materiálno – technickým
a organizačným zabezpečením volieb, na zabezpečenie činnosti Štátnej komisie pre voľby
a kontrolu financovania politických strán, odborného a administratívneho útvaru štátnej komisie,
okresných volebných komisií, okrskových volebných komisií a osôb zabezpečujúcich organizačnú
a technickú prípravu volieb a ich vykonanie.
MV SR zabezpečilo v súvislosti s vykonaním volieb prezidenta tlač a distribúciu hlasovacích
lístkov, preukazov, obálok, metodických a informačných materiálov, príručiek a ďalších tlačovín,
ďalej zabezpečilo materiál na vybavenie miestností na hlasovanie, hlasovacie schránky, prenosné
schránky na hlasovanie, zásteny a ďalší materiál, školenie príslušných zamestnancov okresných
úradov a zapisovateľov okresných volebných komisií, občerstvenie, stravovanie a cestovné náhrady
členov štátnej komisie a odborného a administratívneho útvaru štátnej komisie.
V mesiaci február 2019 bolo vykonané rozpočtové opatrenia pre I. kolo volieb prezidenta
a v marci 2019 pre II. kolo volieb prezidenta, a to s cieľom úhrady výdavkov súvisiacich
so zabezpečením činnosti okresných volebných komisií (cestovné náhrady, občerstvenie,
stravovanie, prenájom priestorov na školenie a ďalšie nevyhnutné výdavky) a okrskových
volebných komisií (odmeny členov a zapisovateľov okrskovej volebnej komisie, odmeny osobám
zabezpečujúcim organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie, odmeny za doručenie
oznámenia o čase a mieste konania volieb, vybavenie volebných miestností štátnou vlajkou
a štátnym znakom SR, kancelárske potreby, cestovné náhrady, občerstvenie, stravovanie, poštovné,
hovorné a ďalšie nevyhnutné výdavky) počas prípravy a konania volieb prezidenta. Na základe
predloženého vyúčtovania prostriedkov štátneho rozpočtu na úhradu výdavkov spojených
s voľbami prezidenta boli v máji 2019 poskytnuté niektorým okresným úradom finančné
prostriedky na dofinancovanie okrskových volebných komisií v prípade, že tieto neboli realizované
z vratiek od obcí v rámci okresu. Ďalšie úpravy rozpočtu vyplývajúce z predloženého vyúčtovania
boli vykonané v mesiaci júl 2019. Po predložení žiadosti GR ZVJS bola vykonaná refundácia

výdavkov v súvislosti so zabezpečením volieb prezidenta v ústavoch na výkon väzby a výkon
trestu odňatia slobody.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60905 – Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Cieľ 0D60905/1
V roku 2020 zabezpečiť konanie volieb do NR SR podľa platných predpisov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: percento
Rok

zabezpečenie volieb
Bázický

R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán

100

Skutočnosť

100

100

Komentár k monitorovaniu cieľa: Voľby do NR SR sa v roku 2019 nekonali.
Prvok: 0D60906 – Nové voľby do orgánov samosprávnych krajov
Cieľ 0D60906/1
Každoročne zabezpečiť konanie nových volieb do orgánov samosprávnych krajov
podľa platných predpisov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: percento
Rok

zabezpečenie nových volieb
Bázický

Plán
Skutočnosť

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

100

100

100

100

100

neboli
vyhlásené

neboli
vyhlásené

neboli
vyhlásené

neboli
vyhlásené

neboli
vyhlásené

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

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

zabezpečenie volieb
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

Plán

100

Skutočnosť

100

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: V hodnotenom období sa na základe rozhodnutia predsedu
NR SR č. 28/2019 Z. z. o vyhlásení volieb do Európskeho parlamentu voľby vykonali 25. 5. 2019.
Finančné prostriedky sa v zmysle vyhlášky MV SR č. 308/2015 Z. z. použili na krytie
výdavkov súvisiacich s materiálno – technickým a organizačným zabezpečením volieb, konkrétne
na zabezpečenie činnosti štátnej komisie a jej odborného a administratívneho útvaru, okresných
volebných komisií a okrskových volebných komisií.
MV SR zabezpečilo tlač a distribúciu volebných tlačovín, príručiek, obálok, metodických
a informačných materiálov, kartónových produktov a ďalšieho materiálu, ďalej školenie určených
zamestnancov okresných úradov a zapisovateľov okresných volebných komisií, občerstvenie,
stravovanie a cestovné náhrady členov štátnej komisie a jej odborného a administratívneho útvaru.
V mesiaci apríl 2019 boli vykonané rozpočtové opatrenia s cieľom zabezpečiť úhradu
výdavkov súvisiacich s činnosťou okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií
počas prípravy a konania volieb do Európskeho parlamentu. Na základe predloženej žiadosti GR
ZVJS bola vykonaná refundácia výdavkov spojených s voľbami do Európskeho parlamentu
v ústavoch na výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody.
Cieľ bol splnený.
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

Plán
Skutočnosť

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

100

100

100

100

100

100

nebolo
vyhlásené

nebolo
vyhlásené

nebolo
vyhlásené

nebolo
vyhlásené

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: Referendum v roku 2019 nebolo vyhlásené.
Podprogram : 0D60A – Projekty Európskej únie
Prvok: 0D60A01 – Európsky fond pre utečencov
Cieľ 0D60A01/1
Zúčtovanie programu s Európskou komisiou.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: logická

Rok

zúčtovanie programu
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

Plán

áno

Skutočnosť

áno

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

áno
áno

áno

áno

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený cieľ - zúčtovanie programu s Európskou komisiou
bol splnený ešte v roku 2016. Európska komisia schválila záverečnú správu o implementácii

ročného programu 2013 Európskeho fondu pre utečencov predloženú MV SR. V roku 2019 neboli
realizované žiadne činnosti, ktoré by mali vplyv na hodnotenie stanoveného cieľa.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60A02 – Európsky fond pre návrat
Cieľ 0D60A02/1
Zúčtovanie programu s Európskou komisiou.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: logická

Rok

zúčtovanie programu
Bázický

R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán

áno

Skutočnosť

áno

áno
áno

áno

áno

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený cieľ - zúčtovanie programu s Európskou komisiou
bol splnený v roku 2016. V roku 2019 neboli realizované žiadne činnosti, ktoré by mali vplyv na
hodnotenie stanoveného cieľa.
Cieľ bol splnený.

Prvok: 0D60A03 – Fond pre vonkajšie hranice
Cieľ 0D60A03/1
Zúčtovanie programu s Európskou komisiou.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: logická

Rok

zúčtovanie programu
Bázický

R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán

áno

Skutočnosť

áno

áno
áno

áno

áno

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený cieľ - zúčtovanie programu s Európskou komisiou
bol splnený už v roku 2016. V roku 2019 neboli realizované žiadne činnosti, ktoré by mali vplyv na
hodnotenie stanoveného cieľa.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60A04 – Fond na spolufinancovanie zahraničnej pomoci
Cieľ 0D60A04/1
Poskytnúť finančné prostriedky na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: počet projektov

Rok
Plán

počet projektov, na ktoré budú poskytnuté finančné prostriedky
Bázický

R–4
2015

R–3
2016
3

R–2
2017
3

R–1
2018
3

R
2019
2

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Skutočnosť

3

1

0

0

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený cieľ – poskytnúť finančné prostriedky na
predfinancovanie a spolufinancovanie projektov nebol v roku 2019 splnený. Plnenie daného cieľa
je podmienené potrebou finančných prostriedkov na neplánované projektové aktivity útvarov
rezortu; takáto potreba v reportovanom období nevznikla, a preto cieľ nebol splnený.
Cieľ nebol splnený.
Prvok: 0D60A05 – Fond pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín
Cieľ 0D60A05/1
Zúčtovanie programu s Európskou komisiou.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: logická

Rok

Zúčtovanie programu
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

Plán

áno

Skutočnosť

áno

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

áno
áno

áno

áno

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený cieľ - zúčtovanie programu s Európskou komisiou
bol splnený už v roku 2016. V roku 2019 neboli realizované žiadne činnosti, ktoré by mali vplyv na
hodnotenie stanoveného cieľa.
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

počet projektov k efekt. riadeniu migračných tokov v SR v oblasti azylu a medzinárodnej ochrany
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R-2
2017

R-1
2018

R
2019

R+1
2020

Plán

8

8

8

8

Skutočnosť

12

8

10

12

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený cieľ - prispievať k efektívnemu riadeniu
migračných tokov v SR v oblasti azylu a medzinárodnej ochrany, integrácie a návratovej politiky
sa v roku 2019 splnil implementáciou 12 projektov - Efektívne služby žiadateľom o azyl v SR II,
Právna poradňa pre azyl, Budovanie kapacít v oblasti azylu, Budovanie kapacít v oblasti návratov
II, Budovanie kapacít v oblasti návratov III, STEP 3, Migračné informačné centrum IOM na
podporu integrácie cudzincov na Slovensku (Fáza IX), Dobrovoľný návrat a reintegrácia v krajine
pôvodu, KOMPAS II, Nútený návrat - AMIF II, KapaCITY – podpora integrácie migrantov na
lokálnej úrovni a Tvorba odporúčaných a štandardných postupov pre výkon prevencie a včasnej
intervencie v súvislosti s migráciou štátnych príslušníkov tretích krajín.
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

počet projektov zameraných. na podporu spoločnej vízovej politiky a riadenia, ochrany vonkajších hraníc EÚ v SR
Bázický

R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán

1

2

2

10

Skutočnosť

4

8

8

8

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený 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 sa v roku 2019 splnil
implementáciou 8 projektov - Hardvérové vybavenie národného VIS-u, Rozvoj kapacít hraničnej
kontroly nákupom vrtuľníka, Nákup dopravných prostriedkov pre špecializované útvary finančnej
správy, Obnova technického vybavenia pre druhú a tretiu líniu kontroly dokumentov, Výmena
technických zariadení na skúmanie dokladov, Modernizácia a obmena HW národnej časti SIS II,
Vzdelávanie príslušníkov hraničnej a cudzineckej polície v anglickom, ruskom a ukrajinskom
jazyku a Doplnenie a obmena technického vybavenia pre výkon hraničného dozoru na vonkajšej
pozemnej hranici EÚ v SR.
Cieľ bol splnený čiastočne (plnenie 80 %).
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

počet projektov na prevenciu kriminality, boj proti organizovanej trestnej činnosti, riadenie bezpečnostných rizík
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

Plán

1

2

2

13

Skutočnosť

5

11

15

21

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: Stanovený 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 kríza
prípravu a ochranu obyvateľstva a kritickej infraštruktúry proti teroristickým útokom a iným
bezpečnostným udalostiam v SR sa v roku 2019 splnil implementáciou 21 projektov Modernizácia IT systémov AFIS/EURODAC a CODIS, Modernizácia IT systému BDC,

Rekonštrukcia objektu CPaCS Trstená – Chyžne, Zvyšovanie odbornej spôsobilosti pracovníkov
KEÚ PZ v oblasti forenzných vied, Zavedenie nástrojov a metód pre boj proti drogovej a
farmaceutickej kriminalite, Vzdelávanie príslušníkov PZ v oblasti prevencie a identifikácie
obchodovania s ľuďmi, Zavedenie aktuálnych nástrojov a metód v boji proti nedovolenému
ozbrojovaniu a obchodovaniu so zbraňami, Posilnenie kapacít boja s nelegálnym nakladaním s
CBRN materiálmi v Slovenskej republike, Modernizácia a obmena hardvérového a technického
vybavenia národnej ústredne SIRENE, INTERPOL a spoločných kontaktných pracovísk/centier
policajnej a colnej spolupráce, Budovanie odborných kapacít pre boj proti počítačovej kriminalite,
Rozšírenie a modernizácia komunikačného kanálu Europolu SIENA na vybrané útvary PZ,
Špeciálne výsluchové miestnosti pre detské obete a ďalšie obzvlášť zraniteľné obete trestných
činov, Budovanie procesu zberu údajov o PNR, Modernizácia IT systému EVIDENCE, Zavedenie
metódy predikcie fenotypových vlastností DNA pre účely trestného konania a rozšírenie
automatizácie procesov genetickej analýzy na všetky pracoviská ústavu, Zavedenie nových
technológií do výkonu činnosti pyrotechnikov MV SR, Modernizácia technickej podpory na
zefektívnenie boja proti trestnej činnosti, Boj proti obchodovaniu s ľuďmi a aplikácia nástrojov na
jeho predchádzanie, MIKRODAK, CHEMIBAL a PYRODETEC.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60A09 – Národný kontaktný bod Európskej migračnej siete
Cieľ 0D60A09/1
Zabezpečiť včasnú úhradu spolufinancovania SR na grante 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 uzatvorených zmlúv
Bázický

R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán

1

1

1

1

Skutočnosť

1

1

1

1

Komentár k monitorovaniu cieľa: Na základe rozhodnutia Rady Európskej únie zo dňa 14. mája
2008, ktorým sa zriaďuje Európska migračná sieť (2008/381/ES) a Dohody medzi vládou SR a
Medzinárodnou organizáciou pre migráciu o koordinácii činností Európskej migračnej siete sa
MV SR sa podieľa na spolufinancovaní grantu Európskej komisie vo výške zodpovedajúcej časti
celkových oprávnených nákladov nepokrytej týmto grantom. Finančné prostriedky na financovanie
operačného grantu Európska migračná sieť boli poskytnuté dňa 11.9.2019 Medzinárodnej
organizácii pre migráciu.
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–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán

70

75

75

75

75

Skutočnosť

69

73

76

75

82

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha pokračuje.
Počet administratívnych kapacít podieľajúcich sa na činnostiach v rámci OP EVS dosiahol v roku
2019 v priemere stav 82. Počet administratívnych kapacít sa v priebehu jednotlivých mesiacov
menil z dôvodu fluktuácie zamestnancov a z dôvodu premenlivého počtu prierezových
zamestnancov zapojených do činnosti v rámci OP EVS.
Cieľ bol splnený.
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

Rok

realizované aktivity na podporu publicity a informovanosti a vynalož. prostriedky na zabezpečenia riadenia OP EVS
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

Plán

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha pokračuje.
V roku 2019 boli realizované aktivity na podporu publicity a informovanosti v rámci
OP EVS:
- zabezpečenie Monitorovacích výborov, seminárov a informačných dní pre prijímateľov;
- publikovanie tlačových správ;
- spustenie mediálnej kampane;
- propagácia OP EVS prostredníctvom článkov a reportáže v masmédiách, prieskumu verejnej
mienky a aktívnej účasti na podujatiach so spoločenskou zodpovednosťou.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0D60B03 - Technická pomoc pre OP KŽP
Cieľ 0D60B03/1
Zabezpečenie efektívnej implementácie programu.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: efektivity
MJ: počet (FTE)*/

Rok
Plán
Skutočnosť
*/

počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

36

36

36

36

31,5

27,28

25,47

21,71

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

FTE – celkový priemerný ročný evidovaný počet administratívnych kapacít zapojených do implementácie OP prepočítaný na ekvivalent plného
pracovného úväzku

Komentár k monitorovaniu cieľa: V rámci programovej časti bol v roku 2019 realizovaný
projekt „Financovanie miezd MV SR ako SO pre OP KŽP za obdobie 2017 – 2018“, kód ITMS:
310051L545. Plánovaný počet administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci
v roku 2019 predstavoval hodnotu 36 FTE. Skutočný počet administratívnych kapacít bol 21,71
FTE, čo predstavuje 60,31 % plnenie cieľa za sledované obdobie. Rozdiel medzi plánovanou
a skutočnou hodnotou merateľného ukazovateľa reflektuje aktuálnu potrebu a mieru obsadenosti
pracovných pozícií administratívnymi kapacitami Sprostredkovateľského orgánu
implementujúceho projekty OP KŽP za rok 2019.
Cieľ bol splnený čiastočne.
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

počet realizovaných projektov
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

Plán
Skutočnosť

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

10
1

2

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

4
5

3

Komentár k monitorovaniu cieľa:
Čerpanie je plánované na úrovni prioritnej osi č. 3 a to konkrétne v rámci špecifických cieľov:
- 3.1.1 Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených
zmenou klímy,
- 3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou
klímy.
MV SR počas obdobia 2016 - 2019 v rámci OP KŽP 2014 – 2020 prostredníctvom prioritnej osi
č. 3, bolo schválených jedenásť projektov, na základe otvorených výziev:
- dopytovo orientovaná výzva č. OPKZP-PO3-SC311-2017-24 - Výzva na predkladanie
žiadostí o NFP zameraná na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania
a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.
Prostredníctvom danej výzvy boli predložené tri projekty:
1. Budovanie systému včasného varovania s kódom projektu č. NFP310030M844
2. Rekonštrukcia rádiovej siete s kódom projektu NFP310030M893
3. Komplexný systém včasného varovania, pripravenosti a vydávania adresných a včasných
výstrah pred rizikami v horskom prostredí s kódom projektu
č.
NFP310031M890
- dopytovo orientovaná výzva č. OPKZP-PO3-SC313-2015-2 - Výzva na predkladanie žiadostí
o poskytnutie NFP zameraná na vybudovanie technickej a inštitucionálnej podpory
špecializovaných záchranných modulov. Prostredníctvom danej výzvy bolo predložených
päť projektov:
1. GFFF-V – pozemné hasenie lesných požiarov s využitím vozidiel s kódom projektu
č. NFP310030J215
2. ETC – Dočasný núdzový tábor s kódom projektu č. NFP310030H157

-

3. Budovanie modulu leteckého hasenia požiarov s využitím helikoptér s kódom projektu č.
NFP310031A113
4. MUSAR – Pátracie a záchranárske činnosti stredného rozsahu v mestskom prostredí
s kódom projektu č. NFP310031W226
5. Horský špecializovaný záchranný modul s kódom č. NFP310030T599
dopytovo orientovaná výzva č. OPKZP-PO3-SC313-2017-31 – Výzva na predkladanie
žiadostí o poskytnutie NFP zameraná na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie
intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej
úrovni. Prostredníctvom danej výzvy boli predložené tri projekty:
1. Posilnenie intervenčných kapacít HaZZ s kódom projektu č. NFP310030S963
2. Zvýšenie odborných a intervenčných kapacít na regionálnej a lokálnej úrovni s kódom
projektu č. NFP310030S893
3. Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít HZS s kódom
projektu NFP310031T948.

Dva projekty v rámci prioritnej osi č. 3 boli sprostredkovateľským orgánom pre OPKŽP –
SEP MV SR schválené v druhej polovici roka 2017 a to konkrétne: GFFF-V – Pozemné hasenie
lesných požiarov s využitím vozidiel a ETC – Dočasný núdzový tábor.
Počas roka 2018 boli schválené tri projekty a to konkrétne: Posilnenie intervenčných
kapacít HaZZ, Zvýšenie odborných a intervenčných kapacít na regionálnej a lokálnej úrovni
a Budovanie systému včasného varovania.
V rámci roka 2018 MV SR boli prostredníctvom svojej rozpočtovej organizácie (HZS)
schválené dva projekty: Rekonštrukcia rádiovej siete a Komplexný systém včasného varovania,
pripravenosti a vydávania adresných a včasných výstrah pred rizikami v horskom prostredí.
V roku 2019 prostredníctvom sprostredkovateľského orgánu SEP MV SR boli schválené tri
projekty a to konkrétne: MUSAR – Pátracie a záchranárske činnosti stredného rozsahu v mestskom
prostredí, Horský špecializovaný záchranný modul a Optimalizácia systémov, služieb a posilnenie
intervenčných kapacít HZS.
Ukazovateľ prvku predstavuje cieľovú hodnotu do roku 2023 zrealizovať 14 projektov
za celé programové obdobie. V čase vyhodnocovania ročnej monitorovacej správy za rok 2019
bolo schválených jedenásť projektov.
Vzhľadom na skutočnosť, že ukazovateľ prvku predstavuje cieľovú hodnotu
14 realizovaných projektov za celé programové obdobie a MV SR v rokoch 2016 - 2019 realizuje
11 projektov cieľ je priebežne napĺňaný. Ukazovateľ a cieľové hodnoty do konca programového
obdobia budú dosiahnuté.
Cieľ bol splnený.
Cieľ 0D60C02/1
Do roku 2020 zrealizovať 150 projektov.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: počet projektov

Rok

počet zrealizovaných projektov
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

Plán
Skutočnosť

45

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

8

44

49

15

7

0

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

49

Komentár k monitorovaniu cieľa: Cieľ a ukazovateľ prvku je plánované splniť v rámci OP KŽP
do konca roka 2020.

MV SR počas obdobia 2016 - 2019 v rámci OP KŽP 2014 – 2020 prostredníctvom prioritnej osi
č. 4 bolo prostredníctvom sprostredkovateľského orgánu OP KŽP Slovenskou inovačnou
a energetickou agentúrou schválených šesťdesiatsedem projektov, na základe týchto otvorených
výziev:
- dopytovo orientovaná výzva č. OPKZP-PO4-SC431-2017-19 - Výzva na predkladanie
ŽoNFP zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. V rámci predmetnej
výzvy bolo predložených sedemnásť projektov.
- dopytovo orientovaná výzva č. OPKZP-PO4-SC431-2015-6 - Výzva na predkladanie ŽoNFP
zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov. V rámci predmetnej výzvy
bolo predložených päťdesiat projektov.
Na rok 2019 bol ukazovateľ prvku stanovený na hodnotu 49 realizovaných projektov.
V prvom polroku 2019 bolo na sprostredkovateľský orgán OP KŽP – SIEA odoslaných 19 ŽoNFP.
V predkladanej ročnej monitorovacej správe sú zohľadnené aj projekty, ktoré boli schválené
v minulom monitorovacom období, avšak ich realizácia prebiehala aj v monitorovacom období
2016 – 2019.
Pre rok 2019 bol stanovený ukazovateľ 49 realizovaných projektov (pre rok 2018
štyridsaťštyri a pre rok 2017 osem realizovaných projektov), pričom MV SR v rokoch 2016 až
2019 realizovalo šesťdesiatsedem projektov.
Cieľ nebol splnený.
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.
Uznesením vlády SR č. 228 zo 14. mája 2014 k Návrhu operačného programu Efektívna verejná
správa na roky 2014 – 2020 vláda schválila MV SR ako platobnú jednotku pre OP EVS na roky
2014 – 2020.
Podprogram: 0E901 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
Prvok: 0E90101 – Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
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

Rok

schválené projekty a projektové zámery
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

Plán

áno

áno

áno

áno

Áno

Skutočnosť

nie

áno

áno

áno

Áno

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha pokračuje.
V rámci OP EVS, prioritná os č. 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS bolo
v roku 2019 schválených 9 projektových zámerov, 6 dopytovo - orientovaných projektov
a 8 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.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: logická

Rok

schválené projekty a projektové zámery
Bázický

R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán

áno

áno

áno

áno

áno

Skutočnosť

nie

áno

áno

áno

áno

Komentár k monitorovaniu cieľa: Úloha pokračuje.
V rámci OP EVS, prioritná os č. 2 Zefektívnený súdny systém a zvýšená vymáhateľnosť práva boli
v roku 2019 schválené 2 projektové zámery a 1 národný projekt.
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. 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
Zabezpečiť účasť vybraných odborníkov a expertov pre civilné núdzové plánovanie
na odborných plánovacích a implementačných seminároch a workshopoch NATO.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: počet

Rok

počet zúčastnených odborníkov a expertov
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

Plán

10

10

Skutočnosť

11

10

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: V dňoch 20. – 26.1.2019 bol vyslaný expert na záverečnú
plánovaciu konferenciu k cvičeniu krízového manažmentu NATO – CMX 19 v Stavangeri, Nórsko.
V dňoch 22. – 24.4.2019 boli vyslaní 2 delegáti na plenárne zasadnutie generálnych riaditeľov za
oblasť CNP v priestoroch Veliteľstva NATO v Bruseli. Počas cvičenia NATO CMX 19 bol
vyslaný zástupca MV SR ako podpora v oblasti CNP pre stálu delegáciu SR pri NATO v Bruseli.
V dňoch 4.- 6. júna 2019 sa zástupca MV SR zúčastnil na plánovacej konferencii k vojenskému
cvičeniu COOPSEC19, ktoré sa konalo v Maďarsku, v dňoch 2.-5.septembra 2019 sa zástupca MV
SR zúčastnil na pokračujúcej plánovacej konferencii k cvičeniu COOPSEC19 (Maďarsko).
V dňoch 12.-13. septembra 2019 sa traja zástupcovia MV SR zúčastnili konferencie v oblasti
krízového riadenia CrisCon v ČR. V dňoch 14.-18.októbra 2019 sa zástupca MV SR zúčastnil
vojenského cvičenia COOPSEC19 (Maďarsko).
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

Rok

zabezpečená humanitárna pomoc do zahraničia
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

Plán

áno

áno

áno

Áno

Skutočnosť

áno

áno

áno

Áno

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: SR v priebehu roka 2019 pokračovala v poskytovaní
humanitárnej pomoci krajinám a ich obyvateľom, ktorí boli postihnutí živelnými pohromami, alebo
sa stali obeťami vojnových konfliktov. Išlo prevažne o materiál bezprostredného využitia
na zabezpečenie núdzového ubytovania a núdzového zásobovania postihnutých osôb.
Materiálna humanitárna pomoc SR bola poskytnutá jedenásť krát, z toho Ukrajine – 1 krát,
Bosne a Hercegovine - 4 krát, Libanonu -1 krát, Iránu - 1 krát, Albánsku - 2 krát, Grécku - 2 krát.
Celkovo poskytla SR materiálnu humanitárnu pomoc o hmotnosti hnuteľného humanitárneho
materiálu viac ako 69 400 kg. Z tejto hodnoty na materiálnu humanitárnu pomoc pre utečencov
v Libanone, v Grécku a Bosne a Hercegovine poskytla SR humanitárny materiál o hmotnosti
približne 22 200 kg.
Cieľ bol splnený.
Podprogram: 06E0J - MV SR – Miesta riadenia pre obranu štátu
Zámer:

Zabezpečovanie interoperability stacionárnych a informačných systémov s orgánmi
riadenia členských krajín NATO/EÚ. Postupná obnova a zlepšovanie životne dôležitej
infraštruktúry pre zabezpečenie činnosti budúceho užívateľa v objekte, ktorý je v správe
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.
V rámci zabezpečenia interoperability stacionárnych a informačných systémov s orgánmi riadenia
členských krajín NATO/EÚ, postupnej obnovy a zlepšovania životne dôležitej infraštruktúry pre
zabezpečenie činnosti budúceho užívateľa v objekte, ktorý je v správe MV SR boli v roku 2019
realizované dva projekty – Modernizácia kamerového zabezpečovacieho systému v objekte Centra
bezpečnostno-technických činností MV SR v Topoľčiankach a Oprava striech v objekte CBTČ
MV SR.
Cieľ 06E0J/1
Modernizovať stacionárne komunikačné a informačné systémy, logistické
zabezpečenie a zlepšiť protiteroristické opatrenia na ochranu záložného miesta pre riadenie
obrany štátu.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: počet

Rok

projekty k moderniz. stacionár. komunikač. a informač. systémov a zlepšeniu protiterorist. opatrení
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

R+ 1
2020

Plán

R+2
2021
1

Skutočnosť

R+3
2022

R+4
2023

2

1

2

Komentár k monitorovaniu cieľa: V hodnotenom období boli zrealizované dva projekty Modernizácia kamerového zabezpečovacieho systému v objekte Centra bezpečnostnotechnických
činností MV SR v Topoľčiankach a Oprava striech v tom istom areáli CBTČ MV SR.
Realizácia projektov k modernizácii stacionárnych a informačných systémov v roku 2019
nebola plánovaná, avšak realizácia oboch projektov bola v súlade s návrhom Medzirezortného
programu 06E – Podpora obrany štátu na roky 2019 až 2024. Finančné prostriedky na realizáciu
projektov boli vyčlenené z programu 0D6 a rozpočtovým opatrením boli presunuté
do podprogramu 06E0J.
Cieľ bol splnený.
Podprogram: 06G1Q - OP Ľudské zdroje 2014 – 2020 – MV SR
Prvok: 06G1Q03 – Technická pomoc
Cieľ 06G1Q03/1
Do roku 2023 zabezpečiť proces riadenia, implementáciu a publicitu a informovanosť
pre OP ĽZ.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: počet osôb

Rok

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

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

Plán

90

90

Skutočnosť

90

94

Komentár k monitorovaniu cieľov: Úloha pokračuje.

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Počet administratívnych kapacít podieľajúcich sa na činnostiach v rámci OP ĽZ dosiahol
v roku 2019 v priemere stav 94. Počet administratívnych kapacít sa v priebehu jednotlivých mesiacov
menil z dôvodu fluktuácie zamestnancov a z dôvodu premenlivého počtu prierezových
zamestnancov zapojených do činnosti v rámci OP ĽZ.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 06G1Q04 – Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Cieľ 06G1Q04/1
Zvýšiť vzdelanostnú úroveň príslušníkov MRK na všetkých stupňoch vzdelávania
s dôrazom na predprimárne vzdelávanie.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: logická

Rok

vyhlásenie výziev
Bázický

R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán

áno

áno

áno

áno

áno

Skutočnosť

nie

áno

áno

áno

áno

Komentár k monitorovaniu cieľov: Úloha pokračuje.
V rámci OP ĽZ, prioritná os č. 5 Integrácia MRK boli roku 2019 zverejnené a vyhlásené výzvy na
predkladanie ŽoNFP:
- komunitné služby v mestách a obciach s prítomnosťou MRK – II. Fáza;
- podpora vysporiadania pozemkov v MRK;
- terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou MRK II.
- komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach
s prítomnosťou MRK;
- zdravé komunity 2B;
- podpora komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach
s prítomnosťou MRK;
- poskytovanie mentorskej a tútorskej podpory pre žiakov z MRK s dôrazom na úspešné
ukončenie ZŠ a plynulý prechod na SŠ.
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

Rok

vyhlásenie výziev
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

Plán

áno

áno

áno

áno

áno

Skutočnosť

nie

áno

áno

áno

áno

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľov: Úloha pokračuje.
V rámci OP ĽZ, prioritná os č. 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou MRK, boli v roku
2019 zverejnené a vyhlásené výzvy na predkladanie ŽoNFP:
- výzva zameraná na výstavbu a rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na
rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou MRK;
- výzva na miestne pozemné komunikácie a súvisiace prvky s cieľom zlepšenia dostupnosti
služieb pre obyvateľov MRK;
- podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry;
- výstavba nových KC v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít,
modernizácia a rekonštrukcia KC v obciach s prítomnosťou MRK, prestavba objektov za
účelom zriadenia a fungovania KC.
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 vyplývajúcich
z právnych predpisov a uznesení vlády SR na úseku hospodárskej mobilizácie.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: logická

Rok

plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie
Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

Plán

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: Cieľ je dlhodobý, 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 ministerstvo, subjekty hospodárskej mobilizácie
v pôsobnosti ministerstva boli v roku 2019 zamerané na zabezpečenie aktualizácie modulov
jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie JISHM/EPSIS určených pre subjekty
hospodárskej mobilizácie v pôsobnosti MV SR (okresné úrady, krajské riaditeľstvá policajného
zboru, krajské riaditeľstvá hasičského záchranného zboru a zdravotnícke zariadenia) a na odbornú
prípravu zamestnancov. Opatrenia hospodárskej mobilizácie boli v rámci disponibilných zdrojov
MV SR v roku 2019 splnené.
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

počet uhradených členských príspevkov
Bázický

Rok

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

Plán

2

2

2

2

2

Skutočnosť

2

2

2

2

2

R
2019

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: V hodnotenom období boli v rámci uvedeného podprogramu
uhradené členské príspevky dvom medzinárodným organizáciám: Medzinárodnej organizácii
INTERPOL a Medzinárodnej organizácii pre migráciu (IOM).
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

Rok

počet uskutočnených aktivít zameraných na predchádzanie užívaniu drog
Bázický

R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán

3

3

3

3

3

Skutočnosť

5

4

7

3

6

Komentár k monitorovaniu cieľa: V hodnotenom období protidrogová centrála NAKA PPZ
zrealizovala preventívne prednášky so zameraním na prevenciu u detí školského a predškolského
veku s praktickými ukážkami práce PZ v oblasti boja proti drogám. V hodnotenom období
protidrogová centrála NAKA PPZ zrealizovala preventívne aktivity so zameraním na prevenciu:
- dňa 11. apríla 2019 medzinárodná konferencia Revolution Train – prevence 2,0 v Prahe,
ktorej sa zúčastnilo 15 preventistov/príslušníkov PZ a riaditeľ protidrogovej centrály
NAKA PPZ,
- 14. apríla 2019 praktický seminár k použitiu Revolution Train, Praha
- 2. mája 2019 prednáška zameraná na prevenciu drogových závislostí, oboznámení sa
so základným prehľadom drog a ich účinnosti na organizmus, trestov za drogové trestné
činy pre žiakov základných škôl (8. a 9. ročníkov a 1. ročníka gymnázia Spojenej školy
sv. Františka Assiského v Malackách,
- 21. – 22. mája 2019 metodicko-inštruktážne zamestnanie príslušníkov PZ služobne
zaradených na úseku prevencie, Donovaly,
- 14. – 15. augusta 2019 školenie v rámci prípravy preventívnej aktivity Revolucion Trian
– prevencie v Prahe,
- 5. decembra 2019 prednášky zamerané na prevenciu drogových závislostí, oboznámení
sa so základným prehľadom drog a ich účinnosti na organizmus a trestov za drogové
trestné činy pre žiakov (6.-7. a 8.- 9. ročníka) ZŠ Biskupická ul., Bratislava.
Cieľ bol splnený.

OAS – OCHRANA KRITICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE
Zámer:
Efektívna ochrana kritickej infraštruktúry.
Plnením jednotlivých cieľov programu je zabezpečované efektívne plnenie ochrany kritickej
infraštruktúry a tým aj plnenie úloh v oblasti kritickej infraštruktúry v súlade so zákonom
č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre. Ide hlavne o prípravu odborníkov v oblasti ochrany
kritickej infraštruktúry, ako aj o vytvorenie potrebných podmienok pre ich prácu.
Podprogram: 0AS01 - MV SR – Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
Cieľ 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–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

R+ 1
2020

Plán

5

5

Skutočnosť

5

6

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2019 sa stretávala medzirezortná pracovná skupina
s hlavným zámerom pripraviť kritériá na zaradenie prvkov do nového sektoru „Financie“
a následnú aktualizáciu prvkov kritickej infraštruktúry. Pracovníci sekcie sa zúčastňovali aj na
seminároch organizovaných EÚ a tiež pravidelných rokovaní kontaktných bodov pre kritickú
infraštruktúru v rámci členských štátov EÚ. Expert sekcie na kritickú infraštruktúru sa zúčastnil
pravidelného stretnutia k OKI, ktoré sa konalo v Bruseli vo februári 2019. SKR MV SR
poskytovala v pravidelnom intervale informácie požadované podľa čl. 3 a 4 Smernice Rady
2008/114/ES o počte prvkov európskej kritickej infraštruktúry a podľa čl. 7 Smernice Rady
2008/114/ES o rizikách, ohrozeniach a zraniteľnostiach sektorov európskej kritickej infraštruktúry.
Ďalej bol pripravený návrh nového nariadenia o ochrane citlivých informácií v kritickej
infraštruktúre, ktorý vstúpil do platnosti 15. júla 2019. Dôvodom pre vypracovanie predmetného
návrhu nariadenia bolo upraviť postup útvarov v pôsobnosti MV SR pri ochrane citlivých
informácií o KI a manipuláciu s nimi. Plnením súčasného nariadenia vznikala rozsiahla personálna
agenda s potrebou jej neustálej aktualizácie v nadväznosti na početné stavy príslušníkov PZ ako na
Prezídiu PZ, tak aj na krajských riaditeľstvách PZ. Taktiež riešil potrebu oboznamovať sa
s citlivými informáciami o KI zástupcami MV SR. V septembri sa konalo stretnutie za účasti úzkej
skupiny expertov zo štátnej správy ako aj z akademickej obce na tému hodnotenie Smernice rady
114/2008 o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby
zlepšiť ich ochranu a jednotný postoj Slovenska v ďalších rokovaniach. Na stretnutí, ktoré
usporiadalo fínske predsedníctvo EÚ v Helsinkách v októbri 2019 sa stretli delegáti zo Spojených
štátov, Kanady, členských štátov EÚ, inštitúcií EÚ, ako aj hosťujúci odborníci, s cieľom zdieľať
osvedčené postupy a určiť kľúčové priority budúcej spolupráce v problematike ochrany kritickej
infraštruktúry a jej odolnosti. Témou stretnutia bolo „Prispôsobenie ochrany kritickej infraštruktúry

výzvam rýchlo sa rozvíjajúceho technologického a geopolitického kontextu“. Diskusie sa zamerali
okrem iného na analýzu vznikajúcich hrozieb a na reakcie účastníkov na prispôsobenie ich opatrení
na ochranu kritickej infraštruktúry a odolnosti voči vyvíjajúcemu sa kontextu. Úvodné poznámky
odrážali rýchle tempo zmien vo vývoji technológií a geopolitických posunov a výhody
medzinárodnej spolupráce a výmeny pri podpore príslušných opatrení účastníkov na zabezpečenie
ochrany a odolnosti kritickej infraštruktúry. V októbri 2019 sa uskutočnilo aj bilaterálne stretnutie
s expertmi na kritickú infraštruktúru v Prahe, kde okrem hodnotenia Smernice rady 114/2008
o identifikácii a označení európskych kritických infraštruktúr a zhodnotení potreby zlepšiť ich
ochranu boli prerokovávané ďalšie body ako implementácia smernice na národnej úrovni
a aplikačná prax v oboch krajinách. V decembri 2019 sa konalo stretnutie kontaktných bodov
v Bruseli, kde sa hovorilo o nových bezpečnostných výzvach a zabezpečenia prvkov európskych
kritických infraštruktúr ako aj prvkov národných infraštruktúr a ďalší možný legislatívny vývoj
v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry. V roku 2019 sa uskutočnilo celkovo 6 stretnutí expertov
OKI na medzinárodnej úrovni.
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.
Výber, príprava a vysielanie nominovaných príslušníkov PZ, HaZZ, HZS a zamestnancov
MV SR do medzinárodných misií a operácií CKM, je priebežne plnený, finančné plnenie je
v rezortnom programe 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

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

Rok

Bázický

R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

Plán

25

25

25

25

25

Skutočnosť

25

27

26

32

29

R
2019

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: PZ sa v roku 2019 aktívne angažoval v medzinárodných
misiách a operáciách CKM v rámci európskej bezpečnostnej a obrannej politiky ako aj reforme
bezpečnostného sektora OSN, pričom svoju pozornosť venoval prioritným regiónom v súlade
s jednotnou zahraničnou politikou. Národné príspevky boli smerované do krajín Východného
partnerstva, západného Balkánu a do misií podporujúcich reformu bezpečnostného sektora OSN
na Cypre a Haiti. V rámci misií OBSE naša účasť podporuje bezpečnostno-politický dialóg
s krajinami stojacimi mimo európskych a euroatlantických zoskupení, najmä s Ruskou federáciou
a Ukrajinou.
V roku 2019 pôsobili príslušníci PZ v nasledovných misiách:
- EUBAM Ukrajina/Moldavsko – 2 policajti

- EULEX Kosovo – 3 policajti
- EUMM Gruzínsko – 9 policajti
- EUAM Ukrajina – 3 policajti.
- OBSE – Ukrajina, špeciálna monitorovacia misia – 3 policajti
- OSN UNFICYP Cyprus – 7 policajti
- OSN UNSTAMIH Haiti – 2 policajti
V medzinárodných misiách a operáciách civilného krízového manažmentu pôsobilo
29 policajtov.
Cieľ bol 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: logická

Rok

dofinancovanie projektu v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb
Bázický

R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

Komentár k monitorovaniu cieľa: V rámci plnenia Zmluvy o NFP je projekt ukončený
k termínu 30.3.2017. Všetky elektronické služby sú prístupné na portáli MV SR ako aj na portáli
slovensko.sk. V súčasnosti prebiehajú finančné aktivity súvisiace s projektom. Merateľné
ukazovatele boli naplnené 30.9.2016.
Projekt bol realizovaný v celom rozsahu. Neboli vynechané ani nedodané žiadne jeho časti.
Vecné aktivity boli splnené podľa schváleného harmonogramu. K ukončeniu projektu bola
vypracovaná záverečná správa, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie. Podrobné informácie o
plnení projektu sú dostupné aj na ITMS, ITMS2014+, MetaIS a ASPR portáli.
Cieľ bol splnený.
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: logická

Rok

dofinancovanie projektu v zmysle zmluvy o poskytovaní služieb
Bázický

R–4

R–3

R–2

R–1

R

R+ 1

R+2

R+3

R+4

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Plán

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

Komentár k monitorovaniu cieľa: V rámci plnenia Zmluvy o NFP je projekt ukončený k termínu
30.3.2017. Všetky elektronické služby sú prístupné na portáli MV SR, ako aj na portáli
slovensko.sk. V súčasnosti prebiehajú finančné aktivity súvisiace s projektom. Merateľné
ukazovatele boli naplnené 30.9.2016.
Projekt bol realizovaný v celom rozsahu. Neboli vynechané ani nedodané žiadne jeho časti.
Vecné aktivity boli splnené podľa schváleného harmonogramu. K ukončeniu projektu bola
vypracovaná záverečná správa, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie. Podrobné informácie o
plnení projektu sú dostupné aj na ITMS, ITMS2014+, MetaIS a ASPR portáli.
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.
MU: výsledok
MJ: logická

Rok
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Komentár k monitorovaniu cieľa: V rámci plnenia Zmluvy o NFP je projekt ukončený k termínu
30.3.2017. Všetky elektronické služby sú prístupné na portáli MV SR ako aj na portáli
slovensko.sk. V súčasnosti prebiehajú finančné aktivity súvisiace s projektom. Merateľné
ukazovatele boli naplnené 30.9.2016.
Projekt bol realizovaný v celom rozsahu. Neboli vynechané ani nedodané žiadne jeho časti.
Vecné aktivity boli splnené podľa schváleného harmonogramu. K ukončeniu projektu bola
vypracovaná záverečná správa ktorá obsahuje všetky potrebné informácie. Podrobné informácie o
plnení projektu sú dostupné aj na ITMS, ITMS2014+, MetaIS a ASPR portáli.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0EJ0504 – Cloud Ministerstva vnútra SR
Cieľ 0EJ0504/1
Zaviesť cloudové služby.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: logická
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Komentár k monitorovaniu cieľa: Hlavné aktivity projektu boli ukončené ku koncu roka 2016,
pričom podporné aktivity bolo potrebné predĺžiť z pôvodne plánovaného marca 2017 do júla 2017,
kedy sa projekt ukončil. V rámci hlavných aktivít projektu boli nasadené a úspešne otestované aj
4 elektronické služby. Chod služieb je monitorovaný v produkčnom prostredí. Podrobné informácie
o plnení projektu sú dostupné aj na ITMS, ITMS2014+, MetaIS a ASPR portáli.
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: logická
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Komentár k monitorovaniu cieľa: V roku 2019 neboli naplnené merateľné ukazovatele projektu
IS Identifikátora fyzických osôb - 2. fáza v počte zavedených elektronických služieb dostupných
on-line. V zmysle aktuálne platného Dodatku č. 8 k Zmluve o dielo č. OVO1-2014/000143-139
podpísaného dňa 25.4.2019 naplnenie merateľných ukazovateľov a teda aj ukončenie realizácie
projektu je naplánované na 31.3.2020.
V zmysle aktuálne platného Dodatku č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP Z311071A130
podpísaného dňa 20.8.2019 je ukončenie hlavných aktivít projektu naplánované na 03/2020 a
podporných aktivít projektu na 06/2020.
Vzhľadom na neukončený legislatívny proces pripraveného návrhu zákona o základných
identifikátoroch fyzických osôb vyššie uvedené termíny nebudú dodržané. Z tohoto dôvodu bude
pripravovaný Dodatok č.9 k Zmluve o dielo č. OVO1-2014/000143-139 a podaná žiadosť
o povolenie vykonania zmeny v zmluve o poskytnutí NFP č.5.
Aktuálny stav legislatívneho procesu pripraveného návrhu zákona o základných identifikátoroch
fyzických osôb : Schválenie zákona vládou uznesením č. 548 zo dňa 06.11.2019.
Cieľ nebol splnený.
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: logická
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Komentár k monitorovaniu cieľa: Všetky ciele projektu EA MV SR boli naplnené a projekt bol
riadne ukončený.
Schválenie záverečnej monitorovacej správy a jej príloh: 17.5.2018.
Finančné ukončenie projektu: 7.6.2018.
Riadne ukončenie projektu: 7.6.2018.
Všetky elektronické služby sú prístupné na portáli MV SR ako aj na portáli slovensko.sk. Projekt
bol realizovaný v celom rozsahu, neboli vynechané ani nedodané žiadne jeho časti. Vecné aktivity
boli splnené podľa schváleného harmonogramu. K ukončeniu projektu bola vypracovaná záverečná
správa, ktorá obsahuje všetky potrebné informácie. Podrobné informácie o plnení projektu sú
dostupné aj na ITMS, ITMS2014+, MetaIS a ASPR portáli.
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0EJ0507 – Datacentrum Ministerstva vnútra
Cieľ 0EJ0507/1
Zabezpečenie priestorov pre dátové centrum MV SR.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: výsledok
MJ: logická
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Komentár k monitorovaniu cieľa: Z dôvodu technickej a formálnej náročnosti bol preložený
termín k predkladaniu ponúk súťaže o realizáciu projektu do 31.5.2019. Bolo to z dôvodu, že táto
nehnuteľnosť musí spĺňať stavebno-technicko-technologické požiadavky. V priebehu tejto lehoty
sa však žiaden subjekt na ponuku neprihlásil a z toho dôvodu bol projekt mimoriadne ukončený.
Cieľ nebol splnený.
Podprogram 0EK0B : Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu –
Ministerstvo vnútra SR
Zámer:
Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie
financované zo štátneho rozpočtu.
V medzirezortnom podprograme sú rozpočtované prostriedky na IT výdavky financované
z prostriedkov štátneho rozpočtu.
Prvok: 0EK0B01 – Systémy vnútornej správy
Cieľ 0EK0B01/1
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy z hľadiska ich
implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.

Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
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Komentár k monitorovaniu cieľa: Bola zabezpečená komplexná poradenská činnosť
v oblasti informačných systémov (IS) s cieľom efektívneho riadenia procesov verejného
obstarávateľa tak, aby podľa požiadaviek prinášali riešenia na zefektívnenie oblastí hardvéru,
poradenstva, profesionálnych IT služieb, konzultácií a dokumentácie. Ďalej bola zabezpečená
Doména a webhosting za 01/2019 - 12/2019, Servisná podpora za 01/2019 - 12/2019.
Cez zákazku s nízkou hodnotou sa zabezpečilo školenie redaktorov v roku 2019, školenie
ArchiMate s certifikátom a jazykový kurz odbornej angličtiny. Boli zabezpečované štúdie
realizovateľnosti na tému "Aktívna a pasívna ochrana prostredia MV SR", štúdie realizovateľnosti
na tému "OpenData", štúdie realizovateľnosti na tému "Bezpečnosť medzisystémovej komunikácie
v oblasti osobných dát" a štúdie realizovateľnosti na tému "Register mimovládnych neziskových
organizácií".
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0EK0B02 – Špecializované systémy
Cieľ 0EK0B02/1
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy
z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za
účelom ich zefektívnenia.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: ukazovateľ efektivity
MJ: logická

Rok

Bázický

zefektívnené využitie výdavkov zo ŠR na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných technológií
R–4
2015

R–3
2016

R–2
2017

R–1
2018

R
2019

Plán

áno

áno

áno

Skutočnosť

áno

áno

áno

R+ 1
2020

R+2
2021

R+3
2022

R+4
2023

Komentár k monitorovaniu cieľa: Cez ZSNH bola zabezpečená technická podpora pre IS
FALZO a DATALOADER, Integrácia a výmena dát IS EVIDENCE a KEU NEO. Úprava
funkčnosti mobilných jednotiek vo vozidlách v rámci projektu NEV vybavené zariadeniami typu A
a B v pôsobnosti MV SR, úprava a funkčnosť vyvolávacieho systému, služby podpory pre IS
PATRMV, Aktualizácia softvéru, Ročný prenájom Adobe Premiere Pro, licencie Eset Endpoint
Protection Advan, Aktualizácia E-learning Kaliope, softvérové licencie pre realizáciu
participatívnych rozpočtov. Softvér a ScAgenda Komplet 2019 pre ÚPZC MEDVEĎOV. Ďalej
boli zabezpečené servisné služby na automatizovaný balistický porovnávací systém POISC (ďalej
len „ABPS), Multiplatformové APV pre online vydávanie a obnovu certifikátov s QES EAC
profilom, servis a podpora licencií pre útvar PPZ- NAKA. Výdavky sú v súlade s uzatvorenými
platnými zmluvami a to aj zmluva o zabezpečení prevádzky, poskytovaní pozáručného servisu,
aktualizáciách a rozvoja systému Telemonitor.
Cieľ bol splnený.

Prvok: 0EK0B03 – Podporná infraštruktúra
Cieľ 0EK0B03/1
Sledovať a riadiť objem výdavkov na podpornú infraštruktúru z hľadiska ich
implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: ukazovateľ efektivity
MJ: počet
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Komentár k monitorovaniu cieľa: Zabezpečujú sa služby servisnej technickej podpory APV a ES
IS podpora a servis prostriedkov šifrovej ochrany informácií; Služby štandardnej podpory a údržby
HW infraštruktúry NPC MV SR; Služby štandardnej podpory a údržby podsystému NPC MV SReiD autentifikačný server; bol zabezpečený nákup výpočtovej techniky - PC súprav, veľkých
multifunkčných zariadení, Skener A4 HP ScanJet Pro. Bol zabezpečený Upgrade RS SwiftSiteKlientske centrá, Prevádzka web sídla v roku 2019, Upgrade RS SwiftSite- Vytvorenie on-line,
diagnostika a oprava kopírok, tlačiarní a multifunkčných zariadení, Jednotné pracoviská ODE P PZ
– trojročná podpora pre SW. Výdavky sú smerované hlavne na nákup náhradných dielov,
koncových terminálov a batérií pri implementácii integrácie rádiokomunikačnej siete SITNO na
nižších stupňoch riadenia (KR PZ a OR PZ); realizované sú nákupy mobilných telefónov;
optimalizovali sa náklady v zabezpečovaní hlasových služieb, prenájme telekomunikačných
okruhov a využívaní dátových sietí; je zabezpečená infraštruktúra primárneho a záložného
dátového centra MV SR- servisná podpora, servis a podpora informačných systémov IS REGOB,
IS SA, IS ECU a IS PATRDOC, servis zariadení a systémov v NPC, v zmysle uzatvorenej zmluvy
sa nakúpili čítačky čipových kariet. Ďalšie výdavky súvisia tiež so zaobstarávaním ostatných
telekomunikačných zariadení (telefonické aparáty, zdroje, audio a TV zariadenia a iné).
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0EK0B04 – Národné informačné systémy
Cieľ 0EK0B04/1
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy
z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za
účelom ich zefektívnenia.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: ukazovateľ efektivity
MJ: logická
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Komentár k monitorovaniu cieľa: Je zabezpečená nadštandardná technická podpora (ACS)
prostredníctvom Centrálnej rámcovej dohody na poskytovanie licencií a produktov ORACLE

a služieb s nimi súvisiacich. Výdavky sú v súlade s platnými zmluvami MV SR a SAP na
zabezpečenie služieb typu SAP Product Support for Large Enterprise (PSLE) pre MF SR
a organizácie v jej pôsobnosti, medzi MV SR a SAP; servisná zmluva aplikácie IS REGOB, IS SA;
služby podpory a údržby SW infraštruktúry NPC MV SR; poskytovanie služieb štandardnej
podpory a údržby IIS MV SR podporujúcej procesy osobitných bezpečnostných opatrení na účely
zaistenia ochrany základných bezpečnostných záujmov SR a operatívno-pátracej činnosti - časť
evidencia policajtov, policajného majetku a policajnej korešpondencie; zabezpečenie softvérových
podporných služieb pre IS EVIDENCE; poskytovanie služieb štandardnej podpory a údržby
definovaných softvérových komponentov; zabezpečenie služby podpory pre CES, služby podpory
ESO oEV; zabezpečenie služieb opravy údajov v IS RA; poskytovanie služieb štandardnej podpory
a údržby prostredia IKT infraštruktúry pre IAAS, časť 1 a 2; poskytovanie služby štandardnej
podpory, údržby a rozvoja IKT a NON-IKT infraštruktúry MV SR. Výdavky sú v súlade
s uzatvorenými platnými zmluvami a to hlavne v zabezpečení servisu integrovanej digitálnej
telefónnej siete, IZS 112, servis rádiokomunikačnej siete SITNO, komunikačnej infraštruktúry na
štátnej hranici SR s Ukrajinou; ďalšie výdavky sú pri zabezpečovaní servisu a opráv na
technológiách separátnych rádiových sietí (MotoTRBO, ASTRO Digital a pod.).
Cieľ bol splnený.
Prvok: 0EK0B05 – Medzinárodné informačné systémy
Cieľ 0EK0B05/1
Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné systémy
z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za
účelom ich zefektívnenia.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa:
MU: ukazovateľ efektivity
MJ: logická
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Komentár k monitorovaniu cieľa: Je zabezpečená správa a údržba aplikačného programového
vybavenia prevádzkovaného v MV SR, sú zabezpečené služby údržby systému NG SIS II v
rozsahu Schengenských informačných systémov NG SIS, IS MPS, NS-VIS (VIS Mail), CLK,
CLKm a Logserver a služby podpory APV NG SIS II. Výdavky sú v súlade s uzatvorenými
platnými zmluvami.
Cieľ bol splnený.
Zoznam použitých skratiek v Monitorovacej správe programovej štruktúry
Ministerstva vnútra SR za obdobie od 1.1.2019 do 31.12.2019

AFIS
ACS
AMIF
APV
APV NG SIS
CBRN
CES

Automatizovaný systém identifikácie odtlačkov prstov (Automated Fingerprint
Identification System)
Adjacent Channel Selectivity
Fond pre azyl, migráciu a integráciu
Aplikačné programové vybavenie
Aplikačné programové vybavenie Schengenského Informačného Systému
(chemical, biological, radiological and nuclear) - chemické, biologické,
rádioaktívne a jadrové CBTČ (Centrum bezpečnostno-technických činností )
Centrálny ekonomický systém

CKM
CLK
CLKm
CMX
CNP
CODIS
CPaCS
ČR
DHZO
DNA
EA
EMN
ES IS
ESISPZ MV SR
ESO oEV
ETC
EÚ
EUAM
EUBAM
EULEX
EUMM
EURODAC

EUROPOL

FTE

GFFF-V
GR
HW
HZS
CHEMIBAL

IAAS
IC MV SR
IKT
INTERPOL
IOM
IS
IS DATALOADER
IS ECU
IS EVIDENCE

Civilný krízový manažment
Centrálna lustračná konzola
Centrálna lustračná konzola mobilná
Cvičenie krízového manažmentu
Civilné núdzové plánovanie
Systém,ktorý dokáže identifikovať pôvodcov biologických stôp porovnávaním
profilov DNA (angl. Combined DNA Index System)
Centrum policajnej a colnej spolupráce
Česká republika
Dobrovoľné hasičské zbory
Deoxyribonukleová kyselina (angl. deoxyribonucleic acid)
Elektronický archív
Európska migračná sieť (European Migration Network)
Elektronické služby informačného systému
Elektronické služby informačných systémov Ministerstva vnútra Slovenskej
republiky na úseku policajného zboru
Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa o evidencii vozidiel
Dočasný núdzový tábor
Európska únia
Misia Európskej únie na Ukrajine
Misia European Union Border Assistance Mission to Moldava 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
Európsky policajný úrad podporujúci vzájomnú spoluprácu členských štátov
Európskej únie v oblasti prevencie a boja proti závažným formám
medzinárodného organizovaného zločinu
(Full-time equivalent) je pojem, ktorým sa označuje jednotka, ktorou sa
vyjadruje miera zapojenia, či kapacita zaťaženia pracovníka prepočítaná na
100 % kapacitu. Ide o ekvivalent jedného pracovníka na plný úväzok.
Projekt: Pozemné hasenie lesných požiarov s využitím vozidiel
Generálny riaditeľ HaZZ Hasičský a záchranný zbor
Hardvér
Horská záchranná služba
Projekt financovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť, je
zameraný na zavedenie nových detekčných nástrojov a metód pre oblasť
obchodovania s drogami a zbraňami
Infrastructure as a Service (infraštruktúra ako služba)
Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Informačno-komunikačné technológie
Medzinárodná policajná organizácia, založená na spolupráci všetkých štátov pri
prenasledovaní, vhľadávaní a zatýkaní páchateľov trestných činov
Medzinárodná organizácia pre migráciu
Informačný systém
Názov informačného systému
Informačný systém Evidencia cudzincov s povoleným pobytom na území
Slovenskej republiky
Elektronický informačný systém a evidenčný systém na správu expertíznych
záznamov a spisov, skúmaných vzoriek a expertíz

IS FALZO
IS IFO
IS MPS
IS PATRDOC
IS PATRMV
IS RA
IS REGOB
IS SA
ISF Borders
ISF Police
IT
ITMS
IZS
JISCD
JKM
KC
KEÚ PZ
KOMPAS

KR HaZZ
KR PZ
KS IZS
MetaIS
MF SR
MIKRODAK

MPRV SR
MRK
MS
MÚ
MUSAR
MV SR
MVO
MZVEZ SR
NAKA
NATO
NEV
NFP
NG SIS II.
NON-IKT
NP TSP
NPC
NR SR
NS-VIS
OBSE
OKI
OP EVS
OP KŽP
OPĽZ

Názov informačného systému
Informačný systém Identifikátor fyzických osôb
Informačný systém Medzinárodnej Policajnej Spolupráce
Informačný systém pátrania po dokladoch
Informačný systém pátrania po dopravných prostriedkoch
Informačný systém register adries
Informačný systém registra obyvateľov
Informačný systém správnych agend
Fond pre vnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podporu vonkajších hraníc
a víz
Fond pre vnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podprou policajnej
spolupráce, predchádzania trestnej činnosti a krízového riadenia
Informačné technológie
Informačno-technologický monitorovací systém
Integrovaný záchranný systém
Jednotný informačný systém v cestnej doprave
Jednotné kontaktné miesta
Komunitné centrum
Kriminalistický a expertízny ústav Policajného zboru
Projekt, ktorého cieľom je prispievať k zabezpečeniu adekvátnych podmienok
pre príslušníkov tretích krajín umiestnených v útvaroch policajného zaistenia pre
cudzincov
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Krajské riaditeľstvo policajného zboru
Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému
Centrálny metainformačný systém verejnej správy
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Projekt financovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť.
Predmetom projektu je modernizácia technického zariadenia pre genetickú
analýzu s využitím laserovej mikrodisekcie a digitálnu daktyloskopickú
komparáciu.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Marginalizované rómske komunity
Majstrovstvá sveta
Migračný úrad
Pátracie a záchranárske činnosti stredného rozsahu v mestskom prostredí
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Mimovládne organizácie
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Národná kriminálna agentúra
Organizácia Severoatlantickej zmluvy
Národná evidencia vozidiel
Nenávratný finančný príspevok
Národné rozhranie Schengenského informačného systému 2. generácie National
Gateway Schengen Information System
technologická infraštruktúra
Národný projekt Terénna sociálna práca
Národné personalizačné centrum
Národná rada Slovenskej republiky
National System of Visa Information System (Visa Informtion System mail)
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe
Ochrana kritickej infraštruktúry
Operačný program Efektívna verejná správa
Operačný program Kvalita životného prostredia
Operačný program Ľudské zdroje

OR PZ
ORACLE

OSN
OSN UNFICYP
OSN UNSTAMIH
OÚ
PATRDOC
PNR
POISC
POLE
PPZ
PYRODETEC

PZ
QES EAC
RPESISPZ MV SR
RVPK
SAP
SEP MV SR
KVP
SIEA
SIENA
SIRENE

SIS
SITNO
SKR MV SR
SNP
SO
SOŠ PZ
SŠ
SŠPO
STEP 3
SVS MV SR
ŠOP
ŠR
ÚPSVaR
ÚPZC
ÚSVRK
VC HaZZ
VIS
VS
ZSNH
ZVJS
ŽoNFP

Okresné riaditeľstvo policajného zboru
Názov produktu od spoločnosti ORACLE Slovensko (zabezpečenie služieb
technickej podpory a licencie ORACLE pre Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky)
Organizácia Spojených národov
Mierová misia Organizácie Spojených národov na Cypre United Nations
Mierová misia Organizácie Spojených národov pôsobiaca na Haiti
Okresný úrad
Informačný systém pátrania
Passenger Name Records - záznamy o cestujúcich
Professional Optical Identification Scanning Complex
Dobrovoľné hasičské združenie
Prezídium Policajného zboru PSLE Product Support for Large Enterprise
Projekt financovaný Európskou úniou z Fondu pre vnútornú bezpečnosť.
Predmetom projektu je zabezpečenie nových detekčných prístrojov,
modernizácia ochranných predmetov a technického vybavenia pre potreby
pyrotechnikov Policajného zboru
Policajný zbor
Qualified electronic signature Extended Access Control
Rozšírenie projektu Elektronické služby informačných systémov MV SR na
úseku policajného zboru
Rada vlády pre prevenciu kriminality
Podniková softvérová aplikácia
Sekcia európskych programov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky sídlisko
Mestská časť Košíc
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Sieťová aplikácia pre bezpečnú výmenu informácií
Krajina EÚ využívajúca Schengenský informačný systém má zriadený úrad
SIRENE za týmto účelom (Supplementary Information Request at the National
Entries)
Schengenský informačný systém
Rádiokomunikačná sieť
Sekcia krízového riadenia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Slovenské národné povstanie
Sprostredkovateľský orgán
Stredná odborná škola Policajného zboru SR Slovenská republika
Stredná škola
Stredná škola požiarnej ochrany
Názov informačného systému
Sekcia verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Špecializovaná odborná príprava
Štátny rozpočet
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Útvar policajného zaistenia pre cudzincov
Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity
Výcvikové centrum Hasičského a záchranného zboru
Vízový informačný systém
Verejná správa
Zákazka s nízkou hodnotou
Zbor väzenskej a justičnej stráže
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok

Príloha č. 4
Zahraničné aktivity pracovníkov rezortu MV SR
Zahraničné aktivity pracovníkov rezortu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (MV SR)
v roku 2019 boli ovplyvnené predsedníctvom Slovenskej republiky (SR) v Rade Organizácie pre
hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) ako aj predsedníctvom SR krajinám V4 so zameraním na
riešenie otázok spojených s bezpečnostnou oblasťou, skúseností a praxe v oblasti azylového konania
a sociálnej práce v prvej polovici roka 2019. Ďalšie aktivity rezortu spočívali v záväzkoch
vyplývajúcich z členstva SR v Európskej únii (EÚ), čo bolo deklarované účasťou expertov
ministerstva na zasadnutiach pracovných skupín Európskej komisie (EK) a Rady Európskej únie
(REÚ) pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti pre oblasti policajnej spolupráce, terorizmu, vízovej
politiky, hraníc, migrácie, schengenských záležitostí, prisťahovalectva, právnej terminológie, drog,
Schengenského informačného systému (SIS/SIRENE) a civilnej obrany. Okrem členstva v EÚ
ovplyvňovali zahraničné aktivity MV SR vzťahy kreované na základe členstva v medzinárodných
organizáciách, ako napr. Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM), Medzinárodné centrum pre
rozvoj migračných politík (ICMPD), Interpol-u, Europol-u a RAILPOL-u,
Ministerka vnútra SR Denisa Saková absolvovala v roku 2019 celkovo desať pracovných ciest
do zahraničia. Vo februári 2019 sa v rumunskej Bukurešti zúčastnila na neformálnom stretnutí
ministrov Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti pri príležitosti začiatku predsedníctva
Rumunska v Rade EÚ. V marci sa v Belgickom kráľovstve zúčastnila na zasadaní Rady ministrov
EÚ pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti. V máji navštívila francúzske Lurdy pri príležitosti
Medzinárodnej púte do Lúrd a v tom istom mesiaci sa zúčastnila na ministerskej konferencii
Salzburského fóra v slovinskom Portoroži. V júni sa v Luxemburskom veľkovojvodstve ministerka
zúčastnila na zasadnutí Rady ministrov EÚ pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti. Taktiež v júni
pri príležitosti končiaceho sa Predsedníctva Slovenskej republiky krajinám V4 Ministerstvo vnútra
SR organizovalo prijatie ministrov vnútra a ďalších vedúcich delegácií členských štátov
Vyšehradskej skupiny. V septembri sa ministerka zúčastnila na generálnej audiencii pápeža Františka
vo Svätej stolici. V rámci tejto návštevy absolvovala aj stretnutie s predstaviteľmi Vatikánskej polície
a Švajčiarskej gardy. Zasadanie Rady ministrov EÚ pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti
v Luxemburgu sa za účasti ministerky uskutočnilo i v októbri 2019. V novembri sa v českých
Valticiach konalo spoločné zasadnutie vlád Slovenskej republiky a Českej republiky. V rámci tejto
cesty sa samostatne konalo bilaterálne rokovanie ministrov vnútra Slovenskej republiky a Českej
republiky o aktuálnych otázkach v oblasti vnútorných záležitostí. V tom istom mesiaci sa rovnako
v Českej republike – v Prahe konala konferencia rezortných ministrov v rámci Predsedníctva Českej

republiky vo Vyšehradskej skupine. V decembri absolvovala posledné zasadanie Rady ministrov EÚ
pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti v roku 2019 v belgickom Bruseli.
Štátny tajomník Rudolf Urbanovič v roku 2019 uskutočnil päť zahraničných pracovných ciest. Vo
februári cestoval do Rumunska kde sa spolu s ministerkou zúčastnil na neformálnom stretnutí
ministrov Rady EÚ pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti pri príležitosti začiatku predsedníctva
Rumunska v Rade EÚ a do Tureckej republiky, kde sa v Istambule konala ministerská konferencia
Budapeštianskeho procesu. V apríli sa na konferencii OBSE vo Viedni zúčastnil na rokovaní Aliancie
boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Pri príležitosti konania Zlatého záchranárskeho kríža absolvoval
v máji audienciu u prezidenta Českej republiky. V tom istom mesiaci predsedal slovenskej časti
zasadnutia Slovensko-českej medzivládnej komisie pre cezhraničnú spoluprácu v českej Modréj.
Štátny tajomník Michal Bagačka absolvoval v roku 2019 tri zahraničné pracovné cesty a prijal dve
návštevy zo zahraničia. V júni prijal riaditeľa Národného centra na boj proti terorizmu Indonézskej
republiky. V rámci tejto návštevy bolo podpísané Memorandum o porozumení medzi Ministerstvom
vnútra Slovenskej republiky a Národným centrom na boj proti terorizmu Indonézskej republiky
o spolupráci v boji proti terorizmu. V septembri sa v ruskom Saratove zúčastnil Majstrovstiev sveta
v hasičskom športe. Pri príležitosti konania Ministerskej konferencie Salzburského fóra vo Viedni sa
zúčastnil týchto rokovaní v novembri. V decembri sa vo francúzskom Štrasburgu zúčastnil na
zasadnutí Výboru pre miestnu demokraciu a správu Rady Európy a prijal veliteľa civilných misií EÚ.
V roku 2019 zamestnanci rezortu vnútra absolvovali celkom 2 309 zahraničných pracovných
ciest a prijali 188 delegácií zo zahraničia.
V rámci 1 455 zahraničných ciest zamestnancov Prezídia Policajného zboru (PPZ) súviseli
zahraničné aktivity najmä s plnením záväzkov vyplývajúcich z členstva v medzinárodných
zoskupeniach formou účasti policajných expertov a vedenia policajného zboru (PZ) na zasadnutiach
pracovných skupín Rady Európskej únie (REÚ), Európskej komisie (EK), orgánov a inštitúcií EÚ,
FRONTEX-u,

Schengenského

dohovoru

a expertných

stretnutí

v rámci

rady

Európy

a medzinárodných organizácií. Bol realizovaný projekt vyslania príslušníkov PZ do spoločných
slovensko-chorvátskych hliadok v letnej turistickej sezóne 2019 vo vybraných turistických lokalitách
Chorvátskej republike. Boli zabezpečené vyslania príslušníkov PZ do medzinárodných misií, rovnako
tiež vyslania príslušníkov PZ do pohraničných oblastí schengenského priestoru v súvislosti
s migračnou krízou.
87 zahraničných ciest súviselo s účasťou policajných expertov a vedenia PZ na zasadnutiach
pracovných skupín Rady Európskej únie – PS REÚ pre hranice (FRONTIERS), PS pre výmenu
informácií a ochranu osobných údajov (DAPIX), PS pre terorizmus (TWP), PS pre drogy (HDG),
Stáleho výboru pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti (COSI), PS pre schengenské
hodnotenia (SCHEVAL), Strategický výbor pre imigráciu, hranice a azyl (SCIFA), PS na vysokej

úrovni pre azyl a migráciu (HLWG), PS Hranice/Falošné doklady (FADO), PS Rady pre Integráciu,
migráciu a vyhostenie (IMEX), PS pre víza (VISA), PS pre policajnú spoluprácu (PCWG), PS pre
Schengenské záležitosti vo formáte SIS/SIRENE
27 pracovných ciest súviselo s aktivitou príslušníkov PZ v rámci rokovaní na úrovni Európskej
komisie. Boli to zasadnutie týkajúce sa zlepšenia medzinárodnej policajnej spolupráce, expertné
skupiny pre pranie špinavých peňazí a financovania terorizmu, zasadnutia komisie týkajúcej sa
Schengenského informačného systému, rokovania výboru EK pre interoperabilitu, stretnutie skupiny
expertov pre vykonávanie nariadenia o európskej pohraničnej a pobrežnej stráži ako aj stretnutia
týkajúce sa používania Smernice záznamov o cestujúcich leteckou dopravou.
177 zahraničných pracovných ciest sa týkalo aktivít agentúry FRONTEX - stretnutia Riadiacej Rady
FRONTEX, zasadnutia týkajúce sa budovania kapacít v tímoch európskej pohraničnej a pobrežnej
stráže, stretnutia týkajúce sa pozemného sektoru, implementácia koordinovaných operačných aktivít
na pozemných vonkajších hraniciach, hodnotiace a plánovacie stretnutia pre spoločné operácie,
zasadnutia expertov na cestovné doklady a kradnuté autá, praktický tréning komunikačnej siete
ERURSUR, zasadnutia Výboru pre inteligentné hranice, stretnutia Spoločenstva posudzovania
zraniteľnosti hraníc, vzdelávacie kurzy pre členov európskeho tímu pohraničnej a pobrežnej stráže,
školenia a FAR tréningy (aplikácia pre návrat), stretnutia expertov FRAN (siete analýzy rizík
FRONTEX), konferencie, rokovania ohľadom návratových aktivít, vyhodnocovacie a plánovacie
stretnutia, semináre, konferencie národných tréningových koordinátorov, bilaterálne rokovania
v rámci participácie SR na operačných aktivitách, účasť expertov SR v spoločných operáciách,
vyslania policajtov zahraničnej jednotky PZ. 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. Policajti
z rôznych policajných útvarov sa zúčastnili na spoločných operáciách v rámci agentúry FRONTEX.
Jednotlivé operácie sú rozdelené do skupín podľa zamerania. Medzi operačné aktivity pozemného
sektoru patria operácie JO FOA Land a JO FP Land.
Cieľom operácie JO FOA Land ktorá sa uskutočnila v Bulharsku a v Maďarsku bola kontrola
migračných tokov, eliminácia cezhraničnej trestnej činnosti a posilnenie spolupráce. Do operácie je
zapojených 25 členských štátov (ČŠ) a 5 hostiteľských štátov.
Operácia JO FP Land, sa uskutočnila v Grécku. Cieľom operácie je implementovať IBM koncept,
kontrolovať nepravidelné migračné toky a bojovať s cezhraničnou kriminalitou. Do operácie je
zapojených 12 hostiteľských ČŠ. Doteraz bolo zaevidovaných 20 132 incidentov, 10 848
zamietnutých vstupov, 1 411 prípadov pašovania, 895 falošných cestovných dokladov, 813 skrytých
migrantov v dopravných prostriedkoch. V rámci JO FP Land prebiehajú aj krátke operačné aktivity

EMPACT, ktorého priority sú znečisťovanie životného prostredia, nelegálna migrácia, obchodovanie
s ľuďmi, so zbraňami, s majetkom, s drogami, cigaretami, pranie špinavých peňazí.
Medzi aktivity morského sektoru partia operácie JO Poseidon Sea 2019, JO Themis 2019, JO Indalo
2019 a JO Minerva 2019. Cieľom týchto operácií bolo implementovať aktivity proti nelegálnej
migrácii, cezhraničnej trestnej činnosti a posilnenie spolupráce.
Operácia JO Poseidon Sea 2019 sa uskutočnila v Grécku. V rámci tejto operácie bolo zadržaných
48 797 migrantov a 312 prevádzačov.
V rámci JO Themis 2019 v Taliansku participuje 25 ČŠ a 2 tretie krajiny. V roku 2019 bolo
zadržaných 9 000 migrantov.
Cieľom JO Indalo 2019 je zabezpečiť technickú a operačnú pomoc Španielskemu kráľovstvu. Počas
JO bolo zadržaných 15 000 migrantov.
Aj operácia JO Minerva 2019 sa uskutočnila v Španielskom kráľovstve. V rámci tejto operácie bolo
zadržaných 758 migrantov, 72 prevádzačov, 220 osôb ukrytých v dopravných prostriedkoch, 12
kradnutých vozidiel a bolo zaznamenaných 366 pokusov vyhnúť sa hraničnej kontrole.
33 zahraničných služobných ciest bolo realizovaných v zmysle Dohody medzi vládou Macedónskej
republiky a vládou SR o policajnej spolupráci v boji proti trestnej činnosti z 5. 10. 2009 a Memoranda
o porozumení medzi MV SR a MV Severomacedónskej republiky o vytvorení spoločných hliadok
na území Severného Macedónska v rámci spoločných operácií.
37 zahraničných ciest bolo realizovaných v zmysle Dohody medzi MV SR a MV Srbskej republiky
o vytvorení spoločných hliadok na území Srbskej republiky v rámci spoločných operácií a 18 ciest
bolo realizovaných v rámci plnenia úloh podľa článku 6 Dohody medzi MV SR a MZV SR
o spolupráci pri vysielaní príslušníkov PZ na zastupiteľské úrady SR na plnenie úloh na úseku
kontroly cestovných dokladov. Príslušníci PZ sa zúčastňovali medzinárodných misií vo viacerých
štátoch – misia EUMM v Gruzínsku, UNFICYP na Cypre, EUAM a OBSE na Ukrajine a na misii
EULEX Kosovo.
V oblasti medzinárodnej policajnej spolupráce bolo realizovaných 750 zahraničných služobných
ciest. Tieto cesty boli zamerané na rôzne oblasti medzinárodnej spolupráce ako je výmena informácií
o rôznych typoch trestnej činnosti, boj proti terorizmu, počítačovej kriminalite, rôznym typom
podvodov, diváckemu násiliu, zločineckým financiám a praniu špinavých peňazí, sexuálnemu
vykorisťovaniu detí na internete, enviromentálnej

kriminalite, spolupráce v oblasti boja proti

drogám, ale aj obchodovaniu s ľuďmi. V súvislosti s migráciou bolo viacero ciest zameraných aj na
problematiku oblasti návratov do domovských štátov. Príslušníci Úradu hraničnej a cudzineckej
polície vykonali viacero ciest v súvislosti s vybavovaním náhradných cestovných dokladov pre
cudzincov umiestnených v ubytovacích priestoroch Útvaru policajného zaistenia pre cudzincov.
Ďalšie pracovné cesty sa týkali rôznych typov konferencií, výstav, prezentácií projektov, rokovaní,
seminárov, inštruktážno-metodických zamestnaní porád, vzdelávacích aktivít, súťaží, kurzov,

stretnutí rôznych pracovných skupín, zasadnutí, workshopov, nácvikov cezhraničného sledovania,
školení.
V rámci ďalších 291 zahraničných ciest, ktoré súviseli s operatívnou činnosťou boli finančné
prostriedky vynaložené predovšetkým na plnenie úloh, ktoré mali charakter realizácie procesných
úkonov - výsluchy svedkov, obvinených a vyšetrovanie trestných činov rôzneho druhu. Čerpanie
finančných prostriedkov ovplyvnili tiež operatívne cesty súvisiace s deportáciou zadržaných osôb zo
zahraničia, s cieľovým pátraním ako aj výkony trestov vyhostenia štátnych príslušníkov tretích krajín
v rámci dublinského transferu z územia SR realizovaných prostredníctvom policajného sprievodu.
Súčasne boli zabezpečené zahraničné služobné cesty policajných pridelencov a policajných styčných
dôstojníkov v krajinách vyslaných zamestnancov.
V súvislosti so vzdelávaním bolo realizovaných 236 ciest. Tieto aktivity sa týkali výmenných
programov, odborných kurzov, exkurzií, zasadnutí v odborných komisiách, prednášok, hospitácií,
školení, vedeckých konferencií, zasadnutí vedeckej rady, workshopov, obhajoby dizertačných prác,
seminárov, vzdelávacích aktivít, výmeny skúseností, inštruktážno-metodických zamestnaní, osláv,
slávnostných zhromaždení, účastiach na študijných kurzoch Agentúry EÚ pre odbornú prípravu
v oblasti presadzovania práva (CEPOL), Stredoeurópskej policajnej akadémie (MEPA), programu
EÚ, ktorý podporuje aktivity v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu
(ERASMUS+), výskumov.
Akadémia policajného zboru prijala v minulom roku 24 delegácií zo zahraničia. Tieto prijatia
sa týkali odborných kurzov, konferencií, výmenných programov CEPOL, školení a aktivít v rámci
Stredoeurópskej policajnej akadémie (MEPA).
Prezídium policajného zboru prijalo na úrovni vedenia 15 delegácii zo zahraničia. Tieto prijatia
sa týkali medzinárodnej policajnej spolupráce, boja proti nelegálnej migrácii, boja proti drogovej
kriminalite, rôznych typoch rokovaní ako aj bezpečnostnej a obrannej politiky. V roku 2018 bol na
Slovensku spáchaný obzvlášť závažný trestný čin vraždy novinára a jeho partnerky. V súvislosti
s vyšetrovaním tohto zločinu bol zriadený špeciálny vyšetrovací tím. V rámci svojej práce prijali 1
delegáciu z Europolu.
Vynakladanie finančných prostriedkov na prijatia delegácií zo zahraničia ovplyvnili aj aktivity
na nižšej expertnej úrovni a prijatia v rámci cezhraničnej policajnej spolupráce. Bolo uskutočnených
celkovo 76 prijatí zahraničných delegácií. Prostredníctvom prebiehajúcich prijatí zahraničných
delegácii bola zabezpečená priama o operatívna cezhraničná spolupráca najmä s krajinami Európskej
únie, pracovné stretnutia expertov, rokovania hraničných splnomocnencov, hodnotiace stretnutia,
semináre, zdokonaľovacie výcviky, medzinárodné cvičenie útvarov špeciálnych policajných
jednotiek ATLAS COMMON CHALLENGE, stretnutia týkajúce sa rokovaní v rôznych oblastiach,
prezentácie, školenia, výmena informácii, rokovaní o spolupráci,

programy cezhraničného

vzdelávania, porady, inštruktážno-metodické zamestnania. V roku 2019 prijalo PPZ aj expertov

v rámci Schengenského hodnotenia v rôznych oblastiach. V minulom roku sa na Slovensku
uskutočnilo viacero medzinárodných športových podujatí. V tejto súvislosti bolo prijatých viacero
delegácií z o zahraničia.
Operatívne prijatia delegácií zo zahraničia sa týkali rôznych rokovaní, operatívnych stretnutí
zameraných na terorizmus a pravicový extrémizmus, nelegálnu migráciu a prevádzačstvo, deportácie
osoby, spolupráce v rámci spoločných vyšetrovacích tímov ako aj prijatia generálneho sekretára
Interpolu v rámci účasti na samite Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE).
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru uskutočnili 140 zahraničných služobných ciest.
Tieto cesty sa týkali rôznych typov športových podujatí, cvičení, kurzov, vzdelávacích aktivít,
konferencií, cezhraničnej spolupráce, zasadnutí, seminárov ako aj odvozu/dovozu hasičskej techniky
do/zo servisu.
Prijatia zahraničných delegácií sa týkali účasti na medzinárodných súťažiach, medzinárodnej
konferencie FIRECO 2019, slávnostných podujatiach, rokovaniach ako aj na workshope zameranom
na zisťovanie príčin vzniku požiarov.
Horská záchranná služba - jej zamestnanci uskutočnili v roku 2019 celkom 13 pracovných ciest.
Tieto aktivity sa týkali medzinárodných kurzov lavínových a pátracích psov, predlekárskej
a lekárskej pomoci v horách, stretnutia Európskych lavínových služieb, školenia jaskynnej záchrany,
záchrannej akcie v Poľsku, medzinárodného programu výmeny expertov, pretekov, konferencie
horských záchranných služieb, inšpekčnej návštevy, sympózia a ukážky záchranných činností na
zjazdovkách.
Letecký útvar MV SR – zamestnanci tohto útvaru uskutočnili 75 zahraničných služobných
ciest, kde zabezpečovali prepravy zamestnancov na letisko Schwechat, vojakov na misiu, športovcov,
detí s mentálnym postihnutím, ústavných činiteľov a rôznych iných delegácií, medicínske prevozy zo
zahraničia, extradície, ale aj prepravu rôzneho materiálu. Okrem prepráv sa zamestnanci leteckého
útvaru zúčastnili na viacerých školeniach, výcvikoch posádok, preskúšaní odbornej spôsobilosti
pilotov ako aj preletov lietadiel na technickú prehliadku.
Migračný úrad - jeho zamestnanci sa zúčastnili 100 pracovných ciest. Intenzívne sa zapájali do
tzv. azylových podporných tímov (AST) pôsobiacich v Grécku, v Taliansku, na Cypre a v Bulharsku.
Celkovo sa realizovalo 13 vyslaní, každé v trvaní minimálne šesť týždňov. Okrem vyslaní AST boli
zahraničné cesty zamerané aj na plnenie iných úloh v rámci Európskeho podporného úradu pre azyl
- EASO (správy o krajinách pôvodu, školenia, prijímacie podmienky, pravidelné pracovné skupiny
vrátane Správnej rady EASO). Zamestnanci MÚ tiež participovali na rokovaniach Rady JHA

v oblasti azylu (PS pre azyl - AWP, Strategický výbor pre imigáriu, hranice a azyl - SCIFA, PS na
vysokej úrovni pre azyl a migráciu - HLWG), rokovaniach EK, bilaterálnej spolupráci,
multilaterálnej spolupráci (ICMPD, V4), zúčastnili sa rôznych konferencií (Európskej migračnej siete
- EMN, Medzinárodnej organizácie pre migráciu - IOM, Medzinárodného strediska pre rozvoj
migračnej politiky - ICMPD) ale aj na rokovaniach Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov
(UNHCR) v súvislosti s prípravou Globálneho fóra pre utečencov.
V roku 2019 sa uskutočnilo 6 prijatí zahraničných delegácií v rámci projektu V4 a bilaterálnej
spolupráce s Českou republikou - ČR (návšteva azylových zariadení). V rámci predsedníctva SR
v skupine štátov V4 sa konalo stretnutie riaditeľov azylových a migračných úradov krajín V4.
Zamestnanci migračného úradu usporiadali aj spoločné národné školenie k EASO modulu
EXKLÚZIA resp. vylúčenie.
Sekcia európskych programov – zamestnanci tejto sekcie sa zúčastnili 20 pracovných ciest,
ktoré sa týkali účasti na pracovných skupinách (PS) k Fondu pre vnútornú bezpečnosť, Fondu pre
azyl, migráciu a integráciu, PS k Fondom v rámci Viacročného finančného rámca 2021 – 2027,
Fondu pre integrované riadenie hraníc, Fondu pre oblasť vnútorných záležitostí, konferencie
týkajúcej sa fondov EÚ ako aj konferencie a workshopu zameraných na integráciu migrantov.
Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti – jej zamestnanci sa v minulom roku
zúčastnili 28 pracovných ciest. Tieto cesty sa týkali najmä mítingov poradnej skupiny AG k systému
Entry/exit, ale aj zasadnutí k riadeniu hraníc v rámci skupiny EU LISA, ďalej to boli rôzne rokovania,
workshopy a zasadnutia poradných skupín.
Sekcia krízového riadenia – z tejto sekcie sa jej zamestnanci zúčastnili v roku 2019 celkom 77
zahraničných pracovných ciest a prijali 1 delegáciu zo zahraničia. Zúčastnili sa zasadnutí PS pre
civilnú ochranu, ako aj iných PS, rokovaní, rôznych typoch podujatí, cvičení a kurzov týkajúcich sa
civilnej ochrany, na seminároch, konferenciách, zasadnutiach Výborov pre civilnú ochranu,
workshopoch a rokovaniach týkajúcich sa ochrany kritickej infraštruktúry. V minulom roku sa
zamestnanci sekcie viackrát podieľali aj na odovzdávaní humanitárnej pomoci.
Prijatie delegácie bolo realizované v rámci slovenského predsedníctva skupine štátov V4.
Sekcia verejnej správy - jej zamestnanci sa v roku 2019 zúčastnili 81 pracovných ciest. Tieto
sa týkali expertných rokovaní o spoločných hraniciach s okolitými štátmi ako aj expertných rokovaní
v iných oblastiach, zasadnutí Výboru pre verejnú správu, konferencií a porád ohľadom volieb do
Európskeho parlamentu, výskumu a štúdiu archívnych dokumentov, zasadnutí Redakčnej rady
Zborníka archívnych prác, pietnych aktov, vedeckých konferencií, školení, štúdia archívnych fondov,

zasadnutí spoločných medzivládnych komisií pre cezhraničnú spoluprácu, osláv, jazykových kurzov,
sympózií, seminárov, vernisáží, nadviazania spolupráce a výmeny skúseností v rámci krajín V4.
Prijatia zahraničných delegácií sa týkali hlavne zasadnutí spoločných hraničných komisií okolitých
štátov, výmeny skúseností v oblasti digitalizácie archívnych dokumentov, návštevy expertov ku
kontrole v miestnej samospráve SR, rokovaní v oblasti archívnictva a prehlbovania medzinárodnej
spolupráce v rôznych oblastiach.
Zamestnanci ostatných sekcií sa zúčastnili celkom 49 zahraničných pracovných ciest a prijali
5 delegácií zo zahraničia.
Rozpočtové výdavky na zahraničné pracovné cesty, súvisiace najmä s realizáciou vyššie
uvedených zahraničných aktivít, boli čerpané v roku 2019 v sume 2 536 672 eur.

Príloha č. 6

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 v Braislave

AWP

pracovná skupina pre azyl

BREXIT

vystúpenie Veľkej Británie z EÚ

CAF

Common Assessment Framework

CANISPOL

projekt v rámci ŠFM - Zlepšenie pripravenosti Slovenskej republiky
v oblasti nasadzovania a riadenia síl a prostriedkov pri zásahoch
v území postihnutom prírodnou katastrofou, technologickou haváriou
alebo inou mimoriadnou udalosťou

CATS

koordinačný výbor v oblasti policajnej a justičnej spolupráce
v trestných veciach

CBRN

chemické, biologické, rádiologické a jadrové látky

CDDG

Committee on Democracy and Governance

CEPOL

European Police College

COSI

Stály výbor pre operačnú spoluprácu v oblasti vnútornej bezpečnosti

COMSODE

Components Supporting the Open Data Exploitation

ČR

Česká republika

DAPIX

pracovná skupina Rady Európskej únie pre výmenu informácií
a ochranu údajov

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

EMN

Európska migračná sieť

ERF

Európsky fond pre utečencov všeobecného

programu Solidarita

a riadenie migračných tokov ESO efektívna, spoľahlivá a otvorená
štátna správa
ESF

Európsky sociálny fond
1

ESISPZ

Elektronické služby informačných systémov MV SR na úseku PZ

ETC

Emergency Temporary Camp

EÚ

Európska únia

EUCARIS

Európsky informačný systém vozidiel a vodičských preukazov

EUPAN

European Public Administration Network

EUROPOL

Európsky policajný úrad

FIN 1-12

Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách

FIRECO

medzinárodná konferencia v rámci výstavy hasičskej, záchranárskej
a zabezpečovacej techniky

FM EHP

finančný mechanizmus Európskeho hospodárskeho priestoru

ENPI

European Neighborhood and Partnershiú Instrument - Program
cezhraničnej spolupráce (ENPI – Maďarsko-Slovensko-RumunskoUkrajina 2007-2013)

ERAZMUS

Program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport

EP-RAN

Centrum excelentnosti siete na zvyšovanie povedomia o radikalizácii

EUROSUR

Platformy pre Integrované riadenie hraníc

FADO

pracovná skupina Hranice/Falošné doklady

FRONTEX

Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž

FRONTIERS

pracovná skupina Rady Európskej únie pre hranice

GENVAL

pracovná skupina Rady Európskej únie pre všeobecné záležitosti
vrátane hodnotenia

GR

generálny riaditeľ

HaZZ

Hasičský a záchranný zbor

HDG

pracovná skupina pre drogy

HESTIA

Preventing human trafficking and sham marriages A multidisicplinary
solution

HLWG

pracovná skupina na vysokej úrovni pre azyl a migráciu

HRAD

projekt pod záštitou agentúry FRONTEX

HR WG

Guiding principles on Business and Human Rights

HS

Hasičská stanica

HW

hardware

HZS

Horská záchranná služba

ICAO

Medzinárodná organizácia pre civilné letectvo

ICMPD

Medzinárodné stredisko pre rozvoj migračnej politiky

IMEX

pracovná skupina pre integráciu, migráciu a vyhostenie

INTERPOL

Medzinárodná organizácia kriminálnej polície

IOM

Medzinárodná organizácia pre migráciu

ISF Borders

Fond pre vnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podporu
vonkajších hraníc a víz

ISF Police

Fond pre vnútornú bezpečnosť - nástroj pre finančnú podporu policajnej
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 centrum

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

LEWP

pracovná skupina pre policajnú spoluprácu

MEPA

Stredoeurópska policajná akadémia

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

MZ SR

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

NAKA

Národná kriminálna agentúra Prezídia Policajného zboru

NASES

Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby

NFM

Nórsky finančný mechanizmus

NFP

Nenávratný finančný príspevok

NMV SR

nariadenie Ministra vnútra SR

NPJ NAKA P PZ

Národná protidrogová jednotka Prezídia Policajného zboru

NR SR

Národná rada Slovenskej republiky

OECD

Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

ONOZ NPZJ

Oddelenie nelegálneho

NAKA P PZ

protizločineckej jednotky Národnej kriminálnej agentúry Prezídia

obchodovania so

zbraňami

Národnej

Policajného zboru
OBSE

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe

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

OSN

Organizácia spojených národov

OÚ

Okresný úrad

PCWG

pracovná skupina pre policajnú spoluprácu

PDCS,SOCIA

Nadácia na podporu sociálnych zmien

PGC

Public Governance Committee

PJ

Platobná jednotka

PS

Pracovná skupina

PS-CD

Centralizovaný systém správy pokút a pohľadávok

P PZ

Prezídium Policajného zboru

PZ

Policajný zbor

REÚ

Rada Európskej únie

RF

Európsky fond pre návrat všeobecného programu Solidarita a riadenie
migračných tokov

RP

ročný program

SAP

Systeme, Anwendungen und Produkte

SCIFA

Strategický výbor pre imigráciu, hranice a azyl

SEPA

Stredoeurópska policajná akadémia

SCHEVAL

pracovná skupina pre schengenské záležitosti – schengenské
hodnotenia

SF

Salzburské fórum

SIS/Sirene

Schengenský informačný systém

Solidarita

Všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov

SOŠ

Stredná odborná škola

SR

Slovenská republika

SW

software

ŠCP

Športové centrum polície

ŠFM

Švajčiarsky finančný mechanizmus

ŠP

štátna pokladnica

ŠR

štátny rozpočet

TČ

trestný čin

t.j.

to je

TWP

TERRORISM WORKING PARTY pracovná skupina pre terorizmus

TP

technická pomoc

UNHCR

Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov

ÚPZC

Útvar policajného zaistenia cudzincov

ÚHCP P PZ

Úrad hraničnej a cudzineckej polície P PZ

V4

Vyšehradská skupina

VISA

pracovná skupina pre víza

VS

Verejná správa

ZŠI

Základná škola internátna

