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Postavenie ISBA v rámci Ministerstva vnútra SR 

Hlavným cieľom inštitútu by malo byť plnenie úloh súvisiacich so strategickým rozvojom Ministerstva 

vnútra SR a jemu podriadených inštitúcií. Inštitút by mal byť vnímaný ako odborná autorita 

predovšetkým pri tvorbe strategických dokumentov a návrhoch politík.  

Spolupráca s odbornými útvarmi má byť plynulá, nerušivá (seamless) a má vytvárať synergiu 

z hlbokého vecného poznania odborných útvarov a holistického a strategického prístupu ISBA 

opierajúceho sa o princípy politiky založenej na dôkazoch.  

 

Dlhodobé úlohy a ciele 

- získať pre Ministerstvo vnútra SR sebavedomie v oblasti verejnej správy 

- spolupracovať s prezídiom policajného zboru na zvýšení dôveryhodnosti polície a jej 

transformácii 

- budovanie značky ISBA ako vysokoodbornej, otvorenej a nezávislej inštitúcie 

- aktívne vyhľadávať problémy v rámci rezortu a podriadených inštitúcií a navrhovať ich riešenia 

- vyhľadávať a prenášať najnovšie poznatky a skúsenosti z relevantných oblastí zo zahraničia do 

činnosti rezortu  

 

Krátkodobé úlohy a ciele 

- Personálne dobudovanie ISBA, predovšetkým odboru analýz a prognóz a odboru hybridných 

hrozieb(ak bude realizovaný) 

- Vybudovanie dátovej základne resp. prístupom k údajom rezortu 

- Zameranie ISBA viac na budúcnosť ako „iba“ odstraňovanie nedostatkov z minulosti 

(modernizačný dlh) 

- Zahraničná spolupráca s obdobnými inštitúciami, medzinárodná spolupráca, verejné inštitúcie, 

akademický sektor 

- Zvýšenie postavenia /prestíže ISBA medzi analytickými jednotkami a vo verejnosti 

- Spolupráca s ostatnými analytickými jednotkami pri tvorbe analýz a politík 

 

Smerovanie odborov 

- metodické a odborné vzdelávanie všetkých zamestnancov 

- účasti na odborných a vedeckých konferenciách, vrátane aktívnych vystúpení 

- zvyšovanie komunikačných a prezentačných zručností zamestnancov. 

Odbor analýz a prognóz 

- personálne dobudovanie a posilnenie kapacít so zručnosťami v oblastiach ako  

o Geografia 

o Špeciálne inžinierstvo 

o Policajné vedy 

o Ekonomika podniku 

o Právo/ekonómia a právo 

o Aplikovaná matematika/štatistika/ekonometria 

o Informatika 



o Verejná správa/verejná politika/spoločenské vedy 

- dobudovanie technického, softvérového a dátového zázemia odboru 

- vybudovanie prognostických a prediktívnych nástrojov  

 

Centrum metodického riadenia 

- zvyšovanie zručností a kapacít v oblasti modelovania a optimalizácia procesov 

- vybudovanie tímu pre biznis architektúru 

- posilniť implementačnú schopnosť optimalizovaných riešení 

 

Odbor hybridných hrozieb (v prípade realizácie) 

- vybudovanie nového odboru po personálnej a materiálnej stránke 

- zapojenie odboru do relevantných partnerstiev (MO SR, MZVaEZ SR, NBC, PPZ, SKR,...) 

- zapojenie odboru do koordinačného mechanizmu v rámci rezortu 

- etablovanie odboru ako nositeľa témy hybridných hrozieb na Slovensku 

 

Ďalšie témy, ktoré by mali byť na ISBA rozvíjané 

- kvalita života, social progress index (SPI; monitoring minimálne na úrovni miest a okresov) 

- „policajné témy“ (popularizačné – dôvere, bezpečnosť, alternatívne tresty, a pod.), budovanie 

inštitucionálnej dôvery v políciu 

- podpora pri strategickom smerovaní polície (z pohľadu spoločenských vied, metodická 

podpora) 

- podpora pri strategickom ,smerovaní HaZZ (metodická podpora) 

- RIA – aktualizácia metodiky a zavedenie dopadov na inštitúcie verejnej správy 

- spolupráca s útvarmi ministerstva, posilnenie kooperácie z dôvodu zvýšenia výkonnosti 

ministerstva a služieb ním poskytovaných 

- APZ – pomoc pri transformácii na modernú vzdelávaciu inštitúciu podľa medzinárodných 

štandardov, posilnenie oblasti „verejná správa“ (napr. vzdelávanie vo verejnej správe, 

prípadne transformácia na národnú vzdelávaciu autoritu pre verejnú správu) 

- Zapojenie sa do akademického výskumu v oblasti verejnej správy, „policajných a hasičských“ 

vied 

 


