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1. Stratégia programu: hlavné výzvy a reakcie politiky
Bezpečnostná politika Slovenskej republiky (SR) je založená na Bezpečnostnej stratégii SR
(Bezpečnostná stratégia), zásadnom strategickom dokumente v oblasti bezpečnosti štátu.
Bezpečnostná stratégia definuje hodnoty SR, ako aj zásady, východiská a záujmy SR v oblasti
bezpečnostnej politiky. Na základe zhodnotenia bezpečnostného prostredia SR určuje zameranie
bezpečnostnej politiky. Stanovuje je výzvy, ciele, spôsoby a nástroje na jej realizáciu tak, aby
vytvárala predpoklady pre bezpečnosť, ochranu a stabilitu.
Stav a vývoj trestnej činnosti v Slovenskej republike v posledných rokoch je dôležitým faktorom
pri posudzovaní úrovne vnútornej bezpečnosti. Policajné štatistiky poukazujú na hlavné oblasti,
v ktorých sa počet trestných činností v posledných rokoch mierne znížil, resp. ide o ich
kulmináciu. Ide najmä o tieto oblasti: násilné trestné činy (v roku 2018 to bolo 5781 trestných
činov, v roku 2019 to bolo 5540 trestných činov, a v roku 2020 zistených 5280; ide teda o zníženie
násilných trestných činov), mravnostná trestná činnosť (v roku 2018 bolo zistených 1122
trestných činov, v roku 2019 bolo zistených 1097 trestných činov a v roku 2020 bolo zistených
1112 trestných činov tohto druhu, ide o mierne stúpajúcu tendenciou), majetková trestná činnosť
(v roku 2018 bolo zistených 21 787 trestných činov, v roku 2019 bolo zistených 19 583 trestných
1

činov, v roku 2020 bolo zistených 18 715 trestných činov, ide o mierny pokles majetkovej trestnej
činnosti), ekonomická trestná činnosť (v roku 2018 bolo zistených 13 515 trestných činov, v
roku 2019 bolo zistených 13 326 trestných činov a v roku 2020 to bolo 11 212 prípadov). Ide teda
o pokles ekonomickej trestnej činnosti. V tejto súvislosti však poukazujeme, že do tejto oblasti sa
zaraďujú niektoré trestné činy proti majetku, trestné činy hospodárske, environmentálne trestné
činy a niektoré trestné činy počítačovej kriminality. Pre objektívnosť preto poukazujeme na to, že
táto oblasť síce mierne klesá, avšak v dôsledku poklesu nie typickej ekonomickej, resp.
hospodárskej trestnej činnosti.
V typickej ekonomickej trestnej činnosti, ako je napr. daňová trestná činnosť bol v poslednom
roku zaznamenaný pokles, (napr. v roku 2018 bolo zistených 5392 daňových trestných činov a
roku 2019 to bolo 5713 a v roku 2020 sa zaznamenalo 4130 prípadov). Kulminácia bola
zaznamenaná v oblasti drogovej trestnej činnosti (v roku 2018 bolo zistených 1573 trestných
činov, v roku 2019 bolo zistených 1723 trestných činov a v roku 2020 to bolo 1513 prípadov).
Pre oblasti ako je počítačová kriminalita (v roku 2018 bolo zistených 1945 trestných činov, v
roku 2019 bolo zistených 1743 trestných činov spáchaných prostredníctvom internetu alebo
počítačových sietí), trestná činnosť v oblasti životného prostredia (roku 2018 bolo zistených
1429 trestných činov, v roku 2019 bolo zistených 1589 trestných činov, v roku 2020 bolo
zistených 1800 trestných činov).
Rastúce využívanie informačných a komunikačných technológií významne ovplyvňuje
vývojové trendy v spoločnosti. Najnovšie informačné a komunikačné technológie sa rozšírili do
rôznych oblastí spoločnosti a hospodárstva. Rastúci počet používateľov informačných a
komunikačných technológií vedie k zvýšenej závislosti verejného a súkromného sektora na týchto
technológiách, čím sa stávajú zraniteľnejšími. Dynamicky sa vyvíjajúce nové technológie
umožňujú nové bezpečnostné hrozby. V globálnom bezpečnostnom prostredí dochádza k
významným zmenám s rôznymi dopadmi na spoločnosť. Existuje široká škála možných spôsobov
zneužitia elektronických, komunikačných a iných systémov riadenia v kybernetickom priestore.
Väčšina z nich je klasifikovaná ako možná vážna počítačová hrozba. Nové formy útokov
ohrozujú dôležité systémy riadenia, technológie, komunikácie a bezpečnosti. Rovnako je
ohrozená aj oblasť služieb, ktorých narušenie by malo vážny vplyv na fungovanie spoločnosti.
V tejto súvislosti je hlavnou výzvou identifikovanou na vnútroštátnej úrovni zabezpečiť
bezpečnú a efektívnu výmenu informácií a interoperabilitu informačných systémov. V dobe
veľkého množstva digitálnych údajov majú orgány činné v trestnom konaní prístup k viac údajom
a informáciám ako kedykoľvek predtým. Toto sa musí odraziť v technických riešeniach a
ponúkanej kapacite. Je dôležité, aby informačné systémy obsahovali vysokokvalitné a úplné
údaje, vrátane ich následného spracovávania a ďalšieho využitia. Všetky súčasné systémy,
využívane verejnými orgánmi, boli budované nezávisle, jednoúčelovo a používanie ich údajov je
veľmi obmedzené. Prioritou je zabezpečiť interoperabilitu daných systémov za účelom
spoľahlivej a efektívnej výmeny informácií a údajov. Uvedená priorita je nevyhnutná pre účinnú
spoluprácu nielen medzi národnými orgánmi verejnej moci, ale v cezhraničnom kontexte. Okrem
uvedeného interoperabilita systémov zabezpečí harmonizované údaje, potrebné na boj a
prevenciu všetkých druhov hrozieb trestnej činnosti a bezpečnosti. Rovnako je dôležité, aby
užívatelia mali prístup k primeraným školiacim aktivitám súvisiacim k efektívnemu využívanie
IT systémov.
S výmenou informácií a interoperabilitou súvisí aj efektívne finančné vyšetrovanie, ako jeden z
účinných nástrojov boja proti organizovanému zločinu a korupcii. Vláda Slovenskej republiky
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svojím uznesením schválila Akčný plán boja proti praniu špinavých peňazí, financovaniu
terorizmu a šíreniu zbraní, v rámci ktorého sú zohľadnené výsledky Národného hodnotenia rizika.
Ako jeden z najväčších nedostatkov boli v rámci tohto hodnotenia uvedené slabé a neefektívne
výsledky finančného vyšetrovania. Okrem iného aj interné analýzy Policajného zboru poukazujú
na skutočnosť, že finančné vyšetrovanie je neúčinné a pomalé. Je to spôsobené predovšetkým z
dôvodu nedostatočných informačných kapacít, ktoré sú v súčasnej dobe závislé od toku
informácií spracovaných v papierovej administratíve a následne s dlhými obdobiami spracovania
(30 dní a viac). Databázy a registre sú decentralizované bez priameho online prístupu pre orgány
presadzujúce právo, ako aj kvôli chýbajúcemu registru bankových účtov. Centrálny register
bankových účtov mal byť v podmienkach SR zriadený už v súlade s ustanovením § 90 zákona č.
483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj v opatrení C.19 a D.13
Akčného plánu na boj proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a šíreniu zbraní.
Slovenská republika dosahuje podpriemerné výsledky vo vzťahu k zabezpečovaniu dôkazov
a sledovaní výnosov z trestnej činnosti. Súčasný informačný systém finančnej spravodajskej
jednotky je neaktuálny a nedostatočný na komplexné a flexibilné analýzy zasielaných správ
o neobvyklých/podozrivých obchodných operáciách. Nedodatočné údaje a dôkazy neumožňujú
orgánom činným v trestnom konaní na začatie vyšetrovania a trestného stíhania, ako je stanovené
v akčnom pláne na boj proti praniu špinavých peňazí, financovaniu terorizmu a šíreniu zbraní.
Environmentálna trestná činnosť sa netýka iba nezákonného nakladania s chemickými,
biologickými, rádiologickými, jadrovými a materiálmi a výbušninami, ale aj napríklad
nezákonného obchodovania s voľne žijúcimi živočíchmi a rastlinami, či nedovoleného nakladania
s odpadmi. Ekonomický rozsah tejto trestnej činnosti je priamo spojený s otázkou prania
špinavých peňazí. Ekonomické dôsledky tejto trestnej činnosti, zahŕňajúce okrem škody
spôsobenej na životnom prostredí aj náklady na jeho nápravu a takto získané nelegálne príjmy
organizovaných skupín páchateľov, predstavujú celospoločenský problém ovplyvňujúci
hospodárske vzťahy na národných úrovniach, a v rámci celej EÚ. Skutočným motívom
páchateľov environmentálnej trestnej činnosti je spravidla zisk, ktorý je možné dodatočne
zisťovať najmä vykonaním efektívneho a rozsiahleho finančného vyšetrovania. Tento postup si
však vyžaduje špecifické nároky najmä v oblasti odbornej prípravy a veľmi úzku spoluprácu
medzi policajnými orgánmi a justíciou. Slovenská republika plánuje pokračovať v aktivitách
realizovaných v programovom období 2014-2020 a to aj v súlade s EÚ Cyklom politík.
Organizovaná trestná činnosť sa čoraz viac prejavuje nenápadnými, nenásilnými a
sofistikovanými nelegálnymi aktivitami vrátane online priestoru. Taktiež sa opiera o významné
ekonomické zdroje, čiastočne aj legálneho pôvodu a usiluje sa o prepojenie na politickú sféru.
Závažnou hrozbou je najmä jeho úsilie prerastať do štruktúr verejnej správy s cieľom
ovplyvňovať rozhodovanie o rozdeľovaní finančných prostriedkov a získavať verejné
objednávky.
Rovnako je nevyhnutné pre zefektívnenie boja s organizovanou trestnou činnosťou, prejavmi
extrémizmu, terorizmu, diváckeho násilia aj rozšírenie existujúcich informačných systémov o
nové prvky umožňujúce spoľahlivú tvárovú identifikáciu osôb na základe snímania a
porovnávania biometrických údajov pri plnom zachovaní a garancie právneho štátu a ľudských
práv. Jedným z vážnych problémov pri odhaľovaní a dokumentovaní je vykonanie dôkladného
preskúmania miesta činu (identifikácia dôkazov a páchateľov) a preukázanie skutočného rozsahu
tejto trestnej činnosti, ako aj identifikácia jej páchateľov. V tejto súvislosti je potrebné neustále
rozvíjať a implementovať legislatívny a inštitucionálny rámec pre boj proti terorizmu tak, aby sa
zvýšili možnosti spravodajských služieb SR, špecializovaných útvarov Policajného zboru (PZ).
3

Slovenská republika chce zefektívniť svoju činnosť pri predchádzaní, vyhľadávaní, vyšetrovaní
a stíhaní trestných činov terorizmu, vrátane koordinácie odovzdávania informácií a spolupráca so
zahraničnými partnerskými bezpečnostnými zložkami. V tejto činnosti bude nápomocný systém
organizačno-technických opatrení (kamerový systém) slúžiaci na vyhľadávania a identifikáciu
podozrivých osôb, páchateľov. Taktiež je potrebné zabezpečiť ochranu kritickej infraštruktúry
pred teroristickými útokmi. Výzvou sa stáva ochrana mäkkých cieľov.
Hybridné hrozby predstavujú ďalšie vážne bezpečnostné výzvy. Masívne dezinformačné
kampane a využívanie sociálnych sietí na šírenie falošných správ a propagandy prispievajú k
polarizácii spoločnosti a podporujú radikalizáciu obyvateľstva. Online priestor je predovšetkým
nebezpečný pre umožňovanie nekontrolovateľného šírenia nenávistných prejavov. EÚ na túto
otázku reagovala už v roku 2015 prijatím spoločného rámca pre boj proti hybridným hrozbám,
ktorý zdôrazňuje potrebu budovať spoločenskú odolnosť voči radikalizácii a násilnému
extrémizmu.
Na vnútroštátnej úrovni bola v januári 2021 prijatá aktualizovaná podoba Koncepcia boja proti
radikalizácii a extrémizmu na roky 2020 – 2024. Dokument je odpoveďou na analýzy
a zhrnutie trendov vývoja radikalizácie a extrémizmu na Slovensku. Je veľmi dôležité posilniť
postavenie obetí a mechanizmus ochrany obetí násilia páchaného napr. pre rasovú, etnickú
príslušnosť, sexuálnu orientáciu, národnosť či náboženské vyznanie. Slovensko sa musí zamerať
na nástroje a opatrenia na boj proti všetkým formám radikalizácie prostredníctvom vzdelávacích
aktivít alebo informačných kampaní a zvyšovaním informovanosti verejnosti o tomto fenoméne.
Cieľom je zvýšiť informovanosť a predchádzať radikalizácii, všetkým formám extrémizmu,
znížiť škodlivosť stereotypov silno zakorenených v spoločnosti. Dôležitú úlohu v tomto procese
Prioritou SR je taktiež posilnená cezhraničná operačná policajná spolupráca. Slovensko bude
pokračovať v činnostiach reagujúce na bezpečnostné výzvy a hrozby ohrozujúce verejný
poriadok; napr. organizovaním stretnutí a seminárov zameraných na posilnenie spolupráce medzi
orgánmi presadzujúce právo, s cieľom rozšíriť odborné znalosti príslušníkov polície a styčných
policajných dôstojníkov (pôsobiacich aj v tretích krajinách na európskom území). Súčasťou
vzdelávacích aktivít bude aj vzdelávanie v kontexte EÚ Cyklu politík; v súlade s Európskou
schémou pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (Law Enforcement Training
Scheme = LETS). Okrem toho Slovenská republika bude zameriavať svoje vzdelávacie aktivity
aj na oblasti, ako je radikalizmus a extrémizmus, v spolupráci s mimovládnymi organizáciami,
ktoré svoju činnosť zameriavajú na oblasť vnútornej bezpečnosti. Rovnako je dôležité budovať
centrá excelentnosti slúžiace ako školiace zariadenia v oblasti operačných a vyšetrovacích
policajných činností.
Posilniť činnosť polície na úrovni operatívnej, intervenčnej a monitorovacej je prioritou SR aj na
vnútroštátnej úrovni. Rovnako je cieľom zrýchliť akčný rádius a dostupnosť polície na akékoľvek
miesto územia SR. Slovenská republika sa pri zabezpečení vnútornej bezpečnosti chce zamerať
na modernizáciu vrtuľníkovej techniky pre efektívnejší zásah, obzvlášť pri rastúcom trende v
rámci dopravných špičiek na pozemných komunikáciách a samotnému zahusťovaniu stavebnej
činnosti pri budovaní nielen občianskej vybavenosti ale aj gigantických priemyselných parkov,
nákupných centier, firemných budov a pod., kde je predpoklad útoku najpravdepodobnejší. Pre
modernú políciu je nevyhnutné disponovať adekvátnou vrtuľníkovou technikou v režime
7/24/365. Modernizáciou vrtuľníkovej techniky sa zabezpečí vyššia spôsobilosť a efektívnosť
vykonávaných zákrokov a zároveň aj spolupráca medzi orgánmi verejnej moci pri mimoriadnych
udalostiach.
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Slovenská republika bude v oblasti vnútornej bezpečnosti reagovať aj na bezpečnostné hrozby,
ktoré sú v súlade s aktuálnymi prioritami EÚ Cyklu politík. V nasledujúcom programovom
období sa SR plánuje opätovne zapojiť do jeho plnenia v prioritách, v ktorých je aktuálne účastná
(cyklus EMPACT), za predpokladu, že priority budú schválené Radou ministrov pre
spravodlivosť a vnútro. SR by privítala pokračovať v aktivitách zameraných na boj proti
environmentálnej trestnej činnosti, obchodovanie so zbraňami, obchodovanie s drogami (nové
psychoaktívne látky/ syntetické drogy, marihuana, kokaín, heroín), obchodovanie s ľuďmi,
nelegálna migrácia, podvody v oblasti spotrebných daní a pod. Slovenská republika je otvorená
akejkoľvek spolupráci na základe konkrétnych návrhov, ktoré budú podmienené analýzou
aktuálnej bezpečnostnej situácie na domácom území. Pri participácii na prioritách EÚ Cyklu
politík Slovenská republika zohľadní hrozby organizovanej kriminality v Slovenskej republike,
ako aj jej medzinárodný rozmer, relevantné národné stratégie či plány, stratégie a iné dokumenty
EÚ tematicky zamerané na aktuálne problematické oblasti.
Na základe vyššie uvedených potrieb boli pre programové obdobie 2021-2027 identifikované
nasledovné priority:
V nasledujúcom programovom období sa Slovenská republika chce zamerať na pokračovanie v
plnení záväzkov v rámci EÚ Cyklu politík v oblasti závažnej a organizovanej trestnej činnosti
(environmentálna trestná činnosť, obchodovanie so zbraňami, obchodovanie s drogami,
obchodovanie s ľuďmi, nelegálna migrácia, podvody v oblasti spotrebných daní ale aj MTIC a
ďalšie), na posilnenie spôsobilostí prostredníctvom technického rozvoja a pokračovať v
zlepšovaní výmeny informácií medzi všetkými zúčastnenými partnermi a cieľovými skupinami.
Slovensko sa okrem toho chce zamerať aj na prehlbovanie vedomostí príslušníkov orgánov
činných v trestnom konaní. Slovenská republika bude pokračovať v boji proti cezhraničným
hrozbám, ako sú napríklad:
-

zlepšenie výmeny informácií prostredníctvom interoperability vnútroštátnych IT
systémov a systémov EÚ;
boj proti radikalizácii a extrémizmu;
posilnenie kapacít a zintenzívnenie cezhraničných operácií v súvislosti s organizovanou
trestnou činnosťou
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2. Špecifické ciele
2.1. Názov špecifického cieľa
Špecifický cieľ 1
Zlepšiť a uľahčiť výmenu informácií medzi príslušnými orgánmi a príslušnými orgánmi,
úradmi a agentúrami Únie, ako aj v rámci nich a prípadne aj s tretími krajinami
a medzinárodnými organizáciami
2.1.1. Opis špecifického cieľa
V programovom období 2014 – 2020 Slovenská republika investovala finančné prostriedky
Fondu pre vnútornú bezpečnosť do modernizácie a rozšírenia informačných systémov;
modernizácia IT systému BDC (Bomb Data Center), modernizácia IT systému EVIDENCE
(elektronický informačný a evidenčný systém na správu expertíznych záznamov a spisov,
skúmaných vzoriek a expertíz); rozšírenie komunikačného kanálu Europol; modernizácia
a upgrade IT systémov AFIS/EURODAC a CODIS ako aj do rozšírenia informačného systému
ENVIRO (systém pre zhromažďovanie informácií o všetkých protiprávnych aktivitách alebo
udalostiach, ktoré sa týkajú rádioaktívnych alebo jadrových materiálov na území SR).
Slovenská republika chce v tomto trende pokračovať aj naďalej, pričom cieľom bude zabezpečiť
ešte bezpečnejšiu a efektívnejšiu výmenu informácií medzi národnými informačnými
systémami a informačnými systémami EÚ. Spolupráca v oblasti presadzovania práva na úrovni
EÚ je založená na aktuálnych technologických riešeniach a informačných systémoch,
predovšetkým ich interoperabilite. V tejto súvislosti je hlavnou výzvou identifikovanou na
vnútroštátnej úrovni efektívna výmena informácií a interoperabilita informačných systémov
a kvalita údajov. Rozmer je potrebné rozšíriť a predovšetkým vytvoriť prepojenie medzi
existujúcimi systémami.
Všetky súčasné systémy totiž boli v posledných rokoch budované nezávisle, jednoúčelovo a
použitie ich údajov v komplexnom meradle je veľmi obmedzené. Práve táto architektúra a
filozofia jedno účelovosti pri EÚ systémoch (napr. EURODAC, SIS, AFIS, CODIS, ABPS)
boli identifikované ako hlavné prekážky účinného medzinárodného boja proti kriminalite.
Ďalšou brzdou medzinárodnej, ale aj národnej výmeny údajov je nekompatibilita dát v rôznych
systémoch EÚ a rôzna kvalita údajov v rozličných systémoch. Hlavným cieľom na vnútroštátnej
úrovni je zabezpečiť interoperabilitu existujúcich systémov vrátane vnútroštátneho centrálneho
vyhľadávacieho portálu. Avšak najväčšou výzvou je zabezpečiť interoperabilitu týchto
systémov s informačnými systémami EÚ (najmä s ústredným vyhľadávacím portálom EÚ)
vrátane harmonizácie údajov, aby sa uľahčila medzinárodná a cezhraničná policajná spolupráca.
Je potrebné zabezpečiť rozšírenie národného prístupového bodu pre Prumskú výmenu údajov
o automatizovanú tvárovú a balistickú identifikáciu, zvýšenie kvality vymieňaných údajov pre
Prumskú výmenu, ako aj pre nástroje demografických metadát, daktyloskopických údajov,
DNA profilov a sprístupnenie všetkých údajov informačných systémov v gescii Policajného
zboru na národnej a medzinárodnej úrovni.
Finančné vyšetrovanie sa považuje za jeden z najefektívnejších nástrojov boja proti
organizovanému zločinu a korupcii. Na národnej úrovni je schválený Akčný plán boja proti
praniu špinavých peňazí, financovaniu a šíreniu terorizmu. Finančné vyšetrovanie je v
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podmienkach SR neefektívne a pomalé, hlavne kvôli nedostatku informačných kapacít, ktoré sa
opierajú o tok informácií s administratíve dlhými obdobiami spracovania (30 dní a viac).
Databázy a registre sú decentralizované bez priameho online prístupu pre orgány činné
v trestnom konaní a tiež kvôli chýbajúcemu Registru bankových účtov. Súčasný komplexný
informačný systém Finančnej spravodajskej jednotky je zastaraný a nepostačuje na komplexné
a flexibilné analýzy zaslaných správ o podozrivých transakciách.
Pre zlepšenie výmeny informácií v oblasti finančného vyšetrovania chce Slovenská republika
vyvinúť rozhranie v informačnom systéme DANAU (analytický nástroj zhromažďujúci
informácie z pripojených databáz) smerom k centrálnemu systému referenčných údajov (CSRU)
a ďalší plug-in pre potrebné databázy na porovnanie a analýzu konkrétnych informácií, aby sa
vytvorila analytická sieť časových, osobných a podrobených vzťahov majetku zhromaždeného
z trestnej činnosti. Patrí sem aj pripojenie k Národnému registru účtov nepriamo prostredníctvom
CSRÚ alebo priamo do Národného registra účtov spravovaného Slovenskou bankovou
asociáciou. Analytický systém takto poskytne povereným vnútroštátnym orgánom priamy
prístup k príslušným vnútroštátnym databázam (napr. Registre mimovládnych organizácií,
registre lietadiel a plavidiel, pozemkové registre, námorné registre). Zároveň sa týmto zabezpečí
implementácia smernice 2019/1153 o prístupe orgánov členských štátov k vymáhaniu práva k
finančným informáciám a posilniť operačné kapacity orgánov činných v trestnom konaní.
Efektívne finančné vyšetrovanie nie je možné vykonať bez dôkladnej inteligencie a
bezproblémového fungovania finančnej spravodajskej jednotky (FSJ). Nový a aktualizovaný
komplexný informačný systém umožní FSJ rýchlejšie posudzovať a analyzovať neobvyklé
obchodné operácie a vytvárať presné a komplexné štatistiky.
Policajný zbor prostredníctvom svojej analytickej zložky zhromažďovanie, spracováva a
vyhodnocuje informácie zamerané na odhaľovanie plánovanej, spáchanej trestnej činnosti. Pre
tento účel prevádzkuje informačný systém, ktorý získava, spracúva, ukladá a následne
sprístupňuje údaje a informácie z agendy Policajného zboru, ako aj databázy agregovaných
neverejných údajov (externé zdroje údajov) vybrané autorizovaným policajným útvarom. Za
účelom zefektívnenia analytickej podpory pre výkonné oddelenia je pripravený poskytnúť,
resp. podieľať sa na poskytovaní služieb identifikácie tváre záujmových osôb, či už zo
statických alebo dynamických záznamov. Predmetná služba v súčasnosti absentuje a je už
dlhodobo vyžadovaná výkonnými službami pri ich zisťovaní a dokumentovaní závažných
foriem trestnej činnosti a terorizmu. V neposlednom rade by po vzore iných štátov bola
predmetná technológia možná za presne definovaných podmienok aj pre súčasnú potrebu
zabrániť šíreniu pandemických chorôb (kontrola dodržiavania štátom stanovených
karanténnych opatrení). Na národnej úrovni absentuje adekvátna technológia, čo znemožňuje
výmenu informácií s orgánmi presadzovania práva v iných štátoch EU. Zaobstaraním
adekvátneho technického vybavenia, vrátane prepojenia s príslušnými databázami PZ sa
zefektívni analytická činnosť na úseku kriminálnej polície a tým aj výmena informácií.
Policajný zbor SR využíva pri plnení úloh agendy strelných zbraní a streliva informačný
systém o zbraniach, strelive a strelniciach, v zmysle príslušnej národnej legislatívy.
Informačný systém je v prevádzke od roku 2004, vytvorený primárne na formu evidenčného
systému. Implementácia akýchkoľvek nových online funkcionalít je aj pre základné nastavenie
systému vysoko riziková z dôvodu nasledovných nedostatkov: nemožnosť zavedenia digitálne
riadených pracovných postupy, neexistencia kapacity transformácie papierovej evidencie do
elektronickej, neoptimálna kvalita údajov, s ich následnou analýzou a reakciou prijímať účinné
opatrenia. Navyše je potrebné zdôrazniť, že absentuje možnosť prepojenia systému so
Schengenským informačným systémom, s Informačným systémom pre vnútorný trh (IMI) a aj
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s databázou iArms. Globálna štúdia o obchodovaní so zbraňami 2020 vytvorená Úradom OSN
pre drogy a kriminalitu (UNODC) v spolupráci s Európskou komisiou indikuje Slovenskú
republiku ako jednu z krajín, ktorá je pôvodcom strelných zbraní, ktoré sú súčasťou
nedovoleného obchodu so strelnými zbraňami. Je dôležité, aby Policajný zbor Slovenskej
republiky naďalej vyvíjal iniciatívu vytvorenia moderného Registra zbraní, ktorý bude účinným
prostriedkom okamžitej identifikácie a sledovateľnosti strelných zbraní v zmysle požiadaviek
EÚ a najnovších odporúčaní medzinárodných organizácií. Register zbraní bude schopný
identifikovať systematicky vysledovať zbraň v každom okamihu jej „životného cyklu“, t. j. od
výroby, dovozu, cez kupujúceho/ vlastníka ako aj ďalšie stavy strelnej zbrane až po jej zničenie,
resp. vývoz do zahraničia.
Cieľom akcií implementovaných v rámci uvedeného špecifického cieľa bude zabezpečiť
jednotné uplatňovanie acquis Únie v oblasti výmeny informácií (napr. prostredníctvom rámca
Prüm, PNR a SIS II). Okrem iného prioritou SR bude vytvoriť, prispôsobiť a udržiavať IT
systémy (národné a EU) tak, aby boli relevantné z hľadiska bezpečnosti a boli vhodným
nástrojom na posilnenie a budovanie kapacít príslušných policajných jednotiek.
V rámci špecifického cieľa 1 budú podporené nasledovné implementačné opatrenia:
a) Vytvorenie, prispôsobenie a udržiavanie bezpečnostných únijných a decentralizovaných
informačných systémov vrátane zabezpečenia ich interoperability a vývoj vhodných
nástrojov na riešenie zistených nedostatkov
- Zavedenie automatizovaného systému pre medzinárodnú výmenu balistických údajov
a údajov o zbraniach
- Zavedenie automatizovaného systému tvárovej identifikácie
b) Podpora príslušných vnútroštátnych opatrení vrátane prepojenia bezpečnostných
vnútroštátnych databáz a pripojenia týchto databáz k databázam Únie, ak sa tak stanovuje
v príslušných právnych základoch a ak je to relevantné pre implementáciu špecifických
cieľov stanovených v článku 3 ods. 2 písm. a).
- Budovanie analytických kapacít v oblasti boja proti organizovanému zločinu a terorizmu
vrátane účinného a proaktívneho súbežného finančného vyšetrovania (upgrade analytického
systému DANAU)
- Register zbraní Prezídia Policajného zboru
OPERAČNÁ PODPORA
Pokiaľ ide o operačnú podporu, Slovenská republika použije príslušné finančné zdroje v súlade
s článkom 15 nariadenia o ISF. Cieľom navrhovaných činností je zabezpečiť nepretržitú a
aktuálnu prevádzku uvedených informačných systémov. Prevádzková podpora bude zahŕňať
komplexné prevádzkové riadenie a pravidelnú plánovanú údržbu všetkých zariadení
podporujúcich infraštruktúru a aktíva alebo v zásade preventívnu údržbu konkrétnych aktív
infraštruktúry.
Príjemcami budú špecializované útvary Policajného zboru ako verejné orgány zodpovedné za
úlohy a služby, ktoré tvoria verejnú službu pre Úniu.
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V rámci špecifického cieľa 1 „lepšia výmena informácií“ bude prevádzková podpora zahŕňať
tieto oblasti:
a)
náklady na údržbu a prevádzkové náklady národného informačného systému PNR = s
cieľom zachovať štandardné spracovanie zaznamenaných údajov v systéme a zabezpečiť
bezproblémovú výmenu informácií v tejto veci s ostatnými členskými štátmi EÚ.
Príjemcom pre operatívnu podporu bude úrad medzinárodnej policajnej spolupráce
Prezídia Policajného zboru, v rámci ktorého je zriadená Národná ústredňa informácií
o pasažieroch. Národná ústredňa informácií o pasažieroch je osobitným útvarom Policajného
zboru, ktorý zabezpečuje spracúvanie záznamov o cestujúcom v zmysle smernice Európskeho
parlamentu a Rady Európskej únie č. 681 z 27. apríla 2016 o využívaní údajov zo záznamov o
cestujúcich (PNR) na účely prevencie, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania teroristických
trestných činov a závažnej trestnej činnosti.
b)
náklady na údržbu a prevádzku informačných systémov AFIS / CODIS = náklady na
údržbu informačných systémov v gescii ústavu, ktoré sú zdrojovými databázami veľkých
informačných systémov Európskej únie v rozsahu pokrytia servisných zmlúv AFIS/CODIS
v nadchádzajúcom období 2023-2025. Pravidelnou údržbou systémov bude zabezpečená
dostupnosť požadovaného forenzného skúmania pre orgány činné v trestnom konaní, súdy,
prokuratúru, členské štáty EÚ, s ktorými prebieha výmena údajov podľa Prumských
rozhodnutí, ako aj pre výmenu údajov podľa nariadenia o EURODACu v požadovanej kvalite,
kapacite a v požadovanom čase.
Príjemcom operatívnej podpory pre túto oblasť bude Kriminalistický a expertízny ústav
PZ, ktorý je správcom a gestorom správcom a gestorom IT systému AFIS a správcom a
gestorom národnej databázy DNA profilov spracovaných IT systémom CODIS. Prijímateľ je
taktiež určený ako jediný národný technický prístupový bod pre výmenu daktyloskopických,
ako aj DNA údajov, podľa „Prumských“ rozhodnutí Rady (EÚ) 2008/615/SVV a
2008/616/SVV, ako aj medzinárodnú výmenu dát podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady (EÚ) č. 603/2013 z 26.júna 2013 o zriadení systému EURODAC na porovnávanie
odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie nariadenia (EÚ) č. 604/2013 (Dublinské nariadenie).
Indikatívne rozdelenie alokácie programu pre akcie v rámci Špecifického cieľa 1:

Akcia

Príspevok EÚ (v EUR)

a)

4 000 000,00

b)

7 579 954,00

Operačná podpora

1 000 000,00

ŠC 1 SPOLU

12 579 954,00
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2.2. Názov špecifického cieľa
Špecifický cieľ 2
Zlepšiť a zintenzívniť cezhraničnú spoluprácu vrátane spoločných operácií medzi príslušnými
orgánmi v súvislosti s terorizmom a so závažnou a organizovanou trestnou činnosťou
s cezhraničným rozmerom
2.2.1. Opis špecifického cieľa

Technologický vývoj má zásadný vplyv na život občanov EÚ a následne na prácu v oblasti
presadzovania práva. Umelá inteligencia, vzdušné dopravné prostriedky bez posádky, nové
komunikačné siete a online prostredie prispievajú k zefektívneniu práce orgánov presadzovania
práva, avšak sú aj nástrojom pre nezákonné činnosti/aktivity.
Vzhľadom na neustále sa vyvíjajúci prierezový charakter rôznych bezpečnostných hrozieb, ako
sú CBRN zbrane a hybridné hrozby, si opatrenia prijaté na adekvátnu reakciu na tieto činnosti
a na ich predchádzanie vyžadujú horizontálny prístup, s ohľadom na právomoci jednotlivých
členských štátov EU.
Podobne ako v programovom období 2014-2020 aj nasledujúcom období sa Slovenská
republika bude venovať činnostiam na posilnenie operácií presadzovania práva medzi
členskými štátmi. Cieľom týchto akcií bude posilniť operatívnu spoluprácu orgánov činných v
trestnom konaní, pokiaľ ide o činnosť organizovaných zločineckých skupín na vnútroštátnej
úrovni a v cezhraničnom kontexte.
Prioritou je podporiť iniciatívy zamerané na vyšetrovanie a trestné stíhanie týkajúce sa
nezákonného obchodovania s chemickými, biologickými rádioaktívnymi a jadrovými (CBRN)
materiálmi, výbušninami a zbraňami. Slovenská republika bude pokračovať aj v rozvíjaní
operatívnej spolupráce v cezhraničnom kontexte. Činnosti by mohli podporovať spoluprácu
medzi príslušnými LEA, súdnymi orgánmi a inými príslušnými orgánmi z členských štátov EÚ
a tretích krajín.
Operatívna spolupráca sa zintenzívni aj vývojom a využívaním nových metód spolupráce a
výmeny informácií, pričom by sa mala spoliehať na nové technologické aplikácie a nástroje
alebo centrá excelentnosti.
Napríklad založením Európskeho centra excelentnosti pre boj proti nelegálnemu obchodovaniu
so zbraňami terorizmu a ostatnej závažnej trestnej činnosti chce Slovenská republika v danej
oblasti posilniť spoluprácu expertov členských štátov EU a tretích krajín a zároveň zvýšiť
odbornosť a zručnosť týchto expertov. Školiace a tréningové centrum poskytne expertom
možnosť tréningu, vzdelávania a zvyšovania profesionálnej odbornosti a zručností
prostredníctvom praktických a metodologických seminárov, vykonávať cvičenia a praktické
zamestnania využívaním viacerých vzájomne prepojených modulov, napr.: miesto činu,
plánovanie a vykonávanie operatívno-pátracej činnosti, špecifických a špeciálnych činností pri
prekonávaní prekážok, umiestňovaní informačno-technických prostriedkov a pod.
implementáciou uvedenej akcie sa prispeje k priorite EU, konkrétne posilní sa operatívna
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spolupráca v boji proti obchodovaniu so zbraňami a zároveň sa posilnia kapacity orgánov
činných v trestnom konaní.
Jednou z hlavných úloh štátu je zachovávanie bezpečnosti jeho občanov, vrátane ochrany života
a zdravia. V rámci piliera ochrany je tiež dôležité sledovať a analyzovať vývoj bezpečnostnej
situácie v oblasti terorizmu v zahraničí a získané poznatky využívať pri eliminovaní
bezpečnostných hrozieb voči SR. V rámci SR absentuje systém organizačno-technických
opatrení na ochranu a monitorovanie verejných podujatí, miest s výskytom vyššieho počtu osôb
a ďalších strategických objektov, prostredníctvom kamerových systémov a fyzickou ochranou
priestranstiev prostredníctvom trvalých alebo prenosných zábran na základe odhadu rizík.
Hustota rozmiestnenia a predovšetkým kvalita kamerových systémov výraznou mierou
prispieva k včasnej detekcii možného teroristického ohrozenia, k zaznamenávaniu pohybu
podozrivých osôb, uľahčeniu objasnenia trestných činov terorizmu a zisťovania ich páchateľov.
Kamerové systémy môžu zároveň slúžiť aj ako prevencia trestnej činnosti a zvyšovaniu pocitu
bezpečia obyvateľov. Je nevyhnutné, aby Policajný zbor bol vybavený komplexným systémom
organizačno-technických opatrení za účelom efektívneho vyhodnotenia bezpečnostnej situácie.
Súčasťou tejto priority je aj zriadenie kontrolného centra, v rámci ktorého budú záznamy
uchovávané, automaticky spracovávané a ďalej využívané príslušnými zložkami Policajného
zboru. Rovnako bude zabezpečený prístup k informáciám z národných a medzinárodných
databáz pátrania, monitoringu osôb a dopravných prostriedkov a ďalších informačných
systémov prostredníctvom Centrálnej lustračnej konzoly pre čo najväčší počet príslušníkov PZ
prvého kontaktu. Tento prístup sa zabezpečí s cieľom rýchlej reakcie, ktorá je často
rozhodujúcim faktorom v boji proti závažnej trestnej činnosti a v boji proti terorizmu.
Ďalšou možnosťou posilnenia operatívnej spolupráce je výkonom stáže na styčnom úrade SR
pri Europol-e, formou rotujúceho pôsobenia. Získané vedomosti, skúsenosti, zručnosti a osobné
kontakty v oblasti policajnej a colnej spolupráce s Europolom a Eurojustom budú využité na
kvalitnejšiu a intenzívnejšiu výmenu informácií s Europolom, členskými krajinami EÚ a tretími
stranami. Taktiež sa zefektívni operatívna medzinárodná spolupráca v oblasti boja s
terorizmom a organizovanou kriminalitou patriacou do mandátu Europolu.
Slovenská republika plánuje opätovne sa zapojiť do plnenia priorít EU Cyklu politík, pričom
sa chce zamerať na pokračovanie plnenia záväzkov v oblasti závažnej a organizovanej trestnej
činnosti (environmentálna trestná činnosť, obchodovanie so zbraňami, obchodovanie s
drogami, obchodovanie s ľuďmi, nelegálna migrácia, podvody v oblasti spotrebných daní ale
aj MTIC a ďalšie). Podobe ako v predchádzajúcich programových obdobiach, aj v období
rokov 2021-2027 sa tieto spoločné aktivity podporia z finančných prostriedkov Europol-u ako
gestora EMPACT, resp. z prostriedkov priameho riadenia v rámci Fondu pre vnútornú
bezpečnosť.
V rámci špecifického cieľa 2 budú podporené nasledovné implementačné opatrenia:
a) Zlepšenie koordinácie a zvýšenie spolupráce príslušných orgánov v rámci členských
štátov a medzi nimi a s inými príslušnými aktérmi, napríklad využitím sietí
špecializovaných vnútroštátnych útvarov, únijných sietí a štruktúr spolupráce
Opatrenie sa navrhuje podporiť nasledovnými projektmi:
- Vytvorenie centra excelentnosti pre boj proti nelegálnemu obchodovaniu so zbraňami,
terorizmu a ostatnej závažnej trestnej činnosti
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- Modernizácia a racionalizácia PZ s využitím technológií a IKT prostriedkov (kamerové
systémy)
b) Zlepšenie medziagentúrnej spolupráce na úrovni Únie medzi členskými štátmi
navzájom a medzi členskými štátmi a príslušnými orgánmi, úradmi a agentúrami Únie,
ako aj spolupráce na vnútroštátnej úrovni medzi príslušnými orgánmi v každom
členskom štáte.
Opatrenie bude podporené projektom:
- Stáže príslušníkov PZ na styčnom úrade Slovenskej republiky v ústredí Europolu/ Interpolu
s cieľom posilniť cezhraničnú policajnú spoluprácu
OPERAČNÁ PODPORA
V rámci špecifického cieľa 2 „zvýšená operatívna spolupráca“ sa prevádzková podpora bude
vzťahovať na:
a)

náklady na policajných pridelencov pôsobiacich v európskych krajinách

Cieľom akcie je posilniť kapacity a zabezpečiť efektívny tok informácií medzi príslušnými
orgánmi činnými v trestnom konaní v hostiteľskej krajine a prijímateľom, ako aj analyzovať
bezpečnostné hrozby a prijímať primerané opatrenia na ich predchádzanie a boj proti nim.
Operačná podpora bude pokrývať mzdové náklady pre policajných pridelencov, ktorí pôsobia
členských štátoch EU za účelom efektívnejšej operatívnej spolupráce a výmeny informácií
v boji a predchádzania cezhraničnej organizovanej trestnej činnosti. V súčasnosti policajní
pridelenci pôsobia v 7 členských štátoch EU a v 3 štátoch mimo EU, na základe Rámcového
rozhodnutia Rady 2006/960/SVV z 18.12.2006 o zjednodušení výmeny informácií a
spravodajských informácií medzi orgánmi členských štátov EÚ činnými v trestnom konaní a
Rozhodnutia Rady 2003/170/SVV z 27.2.2003 o spoločnom využívaní styčných dôstojníkov
vysielaných do zahraničia orgánmi členských štátov činnými v trestom konaní.
Príjemcom operatívnej podpory je úrad medzinárodnej policajnej spolupráce Prezídia
Policajného zboru. Úrad plní úlohu centrálneho orgánu Policajného zboru pre medzinárodnú
policajnú spoluprácu a podieľa sa v rozsahu svojej pôsobnosti na spolupráci s políciami iných
štátov, s medzinárodnými policajnými organizáciami, medzinárodnými organizáciami a
organizáciami pôsobiacimi na území iných štátov. Taktiež zabezpečuje medzinárodnú
policajnú spoluprácu v boji s terorizmom, závažnou a medzinárodnou organizovanou trestnou
činnosťou a výmenu informácií s Europolom, členskými štátmi Európskej únie a tretími
stranami, podieľa sa v rozsahu ustanovenom zákonom o európskom zatýkacom rozkaze na
výkone odovzdávania a eskortovania osôb. Úrad zabezpečuje nepretržitú spoluprácu s
Generálnym sekretariátom Interpolu a členskými štátmi Interpolu, súčinnosť útvarov
ministerstva a krajských riaditeľstiev Policajného zboru pri medzinárodnej výmene policajne
relevantných informácií.
Indikatívne rozdelenie alokácie programu pre akcie v rámci Špecifického cieľa 2:

Akcia

Príspevok EÚ (v EUR)
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a)

3 300 000,00

b)

200 000,00

Operačná podpora

1 000 000,00

ŠC 2 SPOLU

4 500 000,00
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2.3 Názov špecifického cieľa
Špecifický cieľ 3
Podporiť spôsobilosti členských štátov v súvislosti s predchádzaním trestnej činnosti, terorizmu
a radikalizácii a boja proti nim, ako aj s riadením udalostí, rizík a kríz súvisiacich
s bezpečnosťou, aj prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce medzi orgánmi verejnej moci,
príslušnými orgánmi, úradmi alebo agentúrami Únie, občianskou spoločnosťou a súkromnými
partnermi v rôznych členských štátoch.

2.3.1 Opis špecifického cieľa

Prioritou Slovenskej republiky je zefektívniť činnosť polície na úrovni operatívnej,
intervenčnej, monitorovacej. Rovnako je cieľom zrýchliť akčný rádius a dostupnosť polície na
akékoľvek miesto územia SR. Slovenská republika sa pri zabezpečení vnútornej bezpečnosti
zameria na modernizáciu vrtuľníkovej techniky pre efektívnejší zásah. Vrtuľníková technika
MV SR je v súčasnosti absolútne nedostačujúca svojim počtom kusov, vybavením,
dostupnosťou použitia. Nie je postačujúca ako po funkčnej tak ani po kapacitnej stránke. Pre
modernú políciu je nevyhnutné disponovať adekvátnou vrtuľníkovou technikou v režime
7/24/365. SR sa chce v predmetnej veci priblížiť okolitým krajinám a zabezpečiť nasadenie a
využitie v zmysle zvýšenia bezpečnosti a v zmysle deklarovania tvrdenia „pomáhať a chrániť“
a zároveň byť aj nápomocná v rámci cezhraničnej spolupráce s policajnými zbormi V4. Okrem
uvedeného bude možné techniku využívať aj na ochranu Schengenskej hranice EÚ, v zmysle
nariadenia EU, ktorým sa zriaďuj Fond pre vnútornú bezpečnosť. Modernizáciou vrtuľníkovej
techniky sa zabezpečí vyššia spôsobilosť a efektívnosť vykonávaných zákrokov a zároveň aj
spolupráca medzi orgánmi verejnej moci pri mimoriadnych udalostiach.
Ďalšou prioritou Slovenskej republiky je posilniť kapacity špecializovaných útvarov polície
prostredníctvom investícií do technického vybavenia ako aj zvýšiť odbornosť personálu
v rámci špecializovaných školení, seminárov a sympózií určené pre orgány činné v trestnom
konaní s osobitným dôrazom na cezhraničné aktivity a témy. V konkrétnych oblastiach a
aspektoch činností orgánov presadzovania práva sa zabezpečí efektívnejšia cezhraničná
spolupráca príslušníkov orgánov presadzovania práva, a v prípade potreby aj primeranú
spoločnú reakciu na všetky riziká a rôzne aspekty závažnej a organizovanej trestnej činnosti.
Investície do technického vybavenia budú pokrývať oblasti ako sú sexuálne zneužívanie
a vykorisťovanie detí, maloletých (identifikácia detí, maloletých osôb, určenie ich biologického
veku); drogová trestná činnosť (analytické metódy/ techniky na individuálnu identifikáciu látok
pomocou rastlinnej DNA), boj proti podvodom a falšovaniu listinných dokumentov (prístroje
na skúmanie a overovanie pravosti dokladov a listinných dokumentov).
V súčasnej dobe je v Policajnom zbore SR implementovaný a prevádzkovaný informačný
registratúrny a komunikačný systém IS MPS, prostredníctvom ktorého je zabezpečovaná
komunikácia so zahraničnými partnermi a jednotlivými subjektmi podieľajúcimi sa na
medzinárodnej policajnej spolupráci v rámci SR z jedného centra. IS MPS významnou mierou
prispieva k riešeniu situačnej prevencie kriminality; prostredníctvom neho sú operatívne
odovzdávané a prijímané informácie súvisiace s prevenciou a s riešením kriminality na úseku
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ochrany verejného poriadku, zdravia, života a majetku. IS MPS je zároveň súčasťou národného
komunikačného rozhrania Schengenského informačného systému. Ako spoločný work-flow
systém, bol vybudovaný aj za podpory EÚ a pozostáva z 12 samostatných, vzájomne
komunikujúcich modulov – pracovísk jednotného kontaktného centra pre medzinárodnú
policajnú spoluprácu. Umožňuje elektronické uchovávanie a výmenu relevantných informácií,
v nepretržitom výkone 24/7. Nepretržitou prevádzkou sa vytvárajú zvýšené nároky na ich
technické vybavenie. V dôsledku technického a morálneho opotrebenia technické vybavenie
nemá dostatočné parametre na realizáciu stále rastúceho objemu výmeny informácií v oblasti
predchádzania, odhaľovania a prevencie trestnej činnosti. Modernizáciou a obmenou
výpočtovej techniky a technického vybavenia sa vytvoria predpoklady pre kvalitné a rýchle
spracovanie policajných informácií v IS MPS a ich bezproblémovú výmenu prostredníctvom
národných ústrední SIRENE, Interpol, Europol, informácií o pasažieroch, policajných
pridelencoch a mierových misií a SKP/CPaCS.
Špecializované útvary Policajného zboru zameriavajú svoju činnosť na zavádzaní kľúčových
indikátorov v oblasti znižovania ponuky omamných a psychotropných látok a prekurzorov,
štandardizácii zberu údajov zameraných na hodnotenie situácie v oblasti drogovej trestnej
činnosti. Taktiež sa podieľajú na výmene a poskytovaní informácií na implementácii
legislatívnych opatrení orgánov EU. okrem iného sú prispievateľmi dát a reportov o záchytoch
nových psychoaktívnych látok do siete REITOX cez národný kontaktný bod pre Systém
včasného varovania (EWS) – Národné monitorovacie centrum pre drogy. Na plnenie vyššie
uvedených úloh je potrebné inovovať a posilniť existujúce technické kapacity Policajného
zboru o najnovšie analytické inštrumentálne metódy, techniky a prístroje, ktoré umožnia
identifikovať zachytené látky, zároveň bude potrebné zabezpečiť odborné vzdelávanie expertov
vykonávajúcich tieto zložité chemické a toxikologické analýzy. Jednou z najviac zneužívaných
návykových látok je rastlina Cannabis sativa (známa aj pod názvami marihuana či konope).
Individuálna identifikácia Canabis predstavuje najnovšiu evolučnú metódu v nástrojoch
analýzy rastlinnej DNA. Na Slovensku sa takáto individuálna identifikácia rastliny Canabis
nevykonáva na žiadnom, ani vedeckom pracovisku, podporou tejto akcie by takáto činnosť
orgánu verejnej moci sa zaradila medzi inovatívne projekty. Prostriedky (zariadenia a prístroje
na chemickú a toxikologickú analýzu a identifikáciu rastlinnej DNA) v podmienkach
Slovenskej republiky absentujú. V praxi to znamená, že v súčasnosti dostupné prístroje,
neumožňujú identifikovať marihuanu biochemicky, a tým nie je možné odhaliť odkiaľ tieto
rastliny pochádzajú, respektíve odhaliť ich genetickú príbuznosť. Zavedenie uvedených metód
do bežnej praxe by poskytlo množstvo cenných informácií v rámci riešenia trestných činov s
drogovou problematikou, ako je napríklad priradiť záchyty drog ku konkrétnemu distribútorovi,
či pestovateľovi a prispieť tak odhaleniu distribútorských trás. Genetická identifikácia a
individualizácia rastlín konope môže byť využitá pri odhaľovaní organizovaných a finančne
motivovaných trestných činov výroby drog, obchodovania s drogami a priradiť záchyty drog
ku konkrétnemu distribútorovi, či pestovateľovi. Zavedenie najnovších analytických
inštrumentálnych metód, techniky a prístrojov umožňujúcich identifikáciu zachytených látok a
individuálnu identifikáciu látok pomocou rastlinnej DNA do praxe posilní kapacity Policajného
zboru v boji proti drogovej trestnej činnosti.
Investície do technického vybavenia sú potrebné aj v prípade skúmania a overovania pravosti
dokladov a listinných dokumentov. Táto potreba vyplýva v súvislosti s nelegálnou migráciou
obyvateľov, ktorou sa posilňuje organizovaný zločin a s tým súvisiace pranie špinavých peňazí,
falšovanie listinných dokumentov, páchanie násilnej trestnej činnosti a to za použitia výbušnín,
strelných palných zbraní, motorových vozidiel, horľavých kvapalín a iných prostriedkov.
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Najmä falšovanie listinných dokumentov a identifikačných dokladov býva významným
faktorom pri páchaní závažnej trestnej činnosti, pričom novodobým portfóliom falšovaných
dokumentov súčasnosti sú zdrojové dokumenty, na základe ktorých sú vydávané identifikačné
doklady. Táto kategória dokumentov vyžaduje osobitý prístup k ich vyhodnocovaniu – potrebu
prekladu, zadováženie dôveryhodného originálu, resp. možnosť prístupu do databázy
zdrojových dokumentov, medzinárodnú pomoc, odborné skúsenosti a poznatky z operatívnej
činnosti. Existujúce prístrojové kapacity špecializovaných útvarov Policajného zboru sú už
nepostačujúce pre súčasné výzvy v oblasti skúmania a overovania pravosti dokladov a
listinných dokumentov, a preto je potrebné ich modernizovať a tým priblížiť sa k EU štandardu.
Rovnako je potrebné modernizovať existujúce prístrojové kapacity využívané pre chemické
skúmanie vzoriek výbušnín, povýstrelových splodín, pofarbených bankoviek, mikroskopických
častíc textilných vlákien, automobilových lakov, skiel a iných predmetov skúmania
predkladaných na skúmanie v súvislosti s páchaním trestnej činnosti. Modernizácia
prístrojového vybavenia a technológií zabezpečí komplexný diapazón možností skúmania
forenzných vzoriek, listinných dokumentov a iných vzoriek za účelom posilnenia kapacity
Policajného zboru v oblasti boja proti trestnej činnosti.
Deti, maloleté osoby s/bez sprievodu tvorí cca 30% všetkých migrantov smerujúcich do EU.
Podľa analýzy Europolu, ročne sa v EU stratí približne 10000 detí a maloletých bez sprievodu
z radov migrantov. Predpokladá sa, že sa stali obeťami trestných činov (sexuálne zneužívanie,
vykorisťovanie) a predmetom obchodovania s ľuďmi. Problematike analýzy dát s tematikou
detskej pornografie, sexuálneho zneužívania a vykorisťovania detí sa spravidla venujú odvetvia
kriminalistickej informatiky, fotografie a videa a antropológie. Predmetom skúmania sú
zvyčajne veľmi rozsiahle digitálne záznamy, obrazové alebo obrazovo-zvukové dáta, pričom
na komplexnú all-in-one analýzu chýba adekvátne technické vybavenie, s následnou ich
analýzou s využívaním individuálnej identifikácie, skin tone, photo DNA ako aj technológia
určovania biologického veku jedinca na základe pyrosekvenovania z DNA. All-in-one
spracovaním a zrýchlením spracovania objemných dát súvisiacich s detskou pornografiou a
sexuálnym vykorisťovaním detí, ako aj zavedením určovania biologického veku, sa posilnia
kapacity Policajného zboru v boji proti tejto špecifickej trestnej činnosti.
V rámci vzdelávacieho modulu bude Slovensko zabezpečovať vzdelávacie aktivity zamerané
na výmenu osvedčených postupov s ostatnými členskými štátmi EÚ a inými verejnými orgánmi
zapojenými do spoločných aktivít v oblasti presadzovania práva. V programovom období 20142020 sa špecializované školenia riešili čiastkovo ako doplňujúci segment k investičným
projektom. Avšak je potrebný komplexnejší a centralizovaný prístup pri realizácii tréningových
aktivít s cezhraničnou tematikou. Aktivity budú zahŕňať špecializované školenia, workshopy,
semináre zamerané na forenznú oblasť, počítačová kriminalita, obchodovanie s drogami,
environmentálna kriminalita. Pri všetkých školeniach financovaných z fondu bude zohľadnená
predovšetkým aktuálna potreba príslušníkov Policajného zboru. Výsledkom týchto
vzdelávacích modulov bude posilnená spolupráca bezpečnostných zložiek so špecifickým
zameraním na cezhraničné aktivity a témy. Príslušníci bezpečnostných zložiek budú lepšie
pripravení pre zapojenie sa do spoločných akcií s bezpečnostnými zložkami iných členských
štátov; pri riešení rôznych aspektov závažnej a organizovanej trestnej činnosti. Možnosťou je
zahrnúť témy súvisiace so závažnou trestnou činnosťou a organizovanou cezhraničnou trestnou
činnosťou aj do osnov policajného vzdelávania (napr. do osnov stredných policajných škôl a
škôl vyššieho policajného vzdelávania).
Jedným zo závažných problémov pri odhaľovaní a vyšetrovaní environmentálnej trestnej
činnosti sa ukázalo preukazovanie skutočného rozsahu protiprávnej činnosti jej páchateľov.
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Skúma sa miera zničenia alebo poškodenia životného prostredia, alebo niektorej z jeho častí.
Avšak prax ukazuje, že rovnako závažným efektom tejto trestnej činnosti je aj jej ekonomický
rozsah, priamo naviazaný na problematiku legalizácie príjmu z trestnej činnosti. Materiálne
škody vzniknuté touto trestnou činnosťou, náklady na odstránenie jej následkov a identifikácia
takto získaných nelegálnych príjmov organizovaných skupín páchateľov predstavuje vážny
spoločenský problém zasahujúci do ekonomických vzťahov v jednotlivých krajinách EU.
Skutočným motívom páchateľov environmentálnej trestnej činnosti je zisk a tento je možné
efektívne identifikovať najmä vykonaním kvalitného finančného vyšetrovania. Ide o pomerne
špecifickú formu vyšetrovania, ktorá si vyžaduje osobitný prístup a aj určitú špecializáciu
policajtov, ktorí ho vykonávajú. Environmentálna kriminalita je vysoko špecifická oblasť
protiprávnej činnosti, kde pre jej účinné eliminovanie v spoločnosti je potrebné disponovať
kvalifikovaným personálom, ktorý bude spĺňať pomerne prísne odborné kritériá, uplatniteľné v
cezhraničnom kontexte.
Bezpečnostné zmeny v susedných regiónoch a rôzne formy násilnej radikalizácie v Európe
naďalej predstavujú hrozbu pre vnútornú bezpečnosť. Hrozbu, ktorú predstavuje pravicový
násilný extrémizmus a terorizmus, je potrebné riešiť vytvorením lepšieho situačného prehľadu,
nepretržitým zdieľaním osvedčených postupov, spoluprácou s kľúčovými tretími krajinami a
riešením šírenia nezákonného obsahu pravicového extrémizmu na internete aj offline. Pre účely
riešenia tejto otázky bola na národnej úrovni prijatá Koncepcia boja proti radikalizácii
a extrémizmu na roky 2020 – 2024. Slovenská republika sa bude zaoberať aj otázkou
radikalizácie a násilného extrémizmu, a to prostredníctvom informačných kampaní,
zvyšovaním povedomia či monitorovacej a analytickej činnosti. Cieľom týchto aktivít bude
vyvinúť účinné reakcie a nástroje na prevenciu a boj proti všetkým formám radikalizácie s
prioritou pre najzraniteľnejšie skupiny spoločnosti; deti a mládež. Cieľom je zvýšiť
informovanosť a predchádzať radikalizácii a extrémizmu, ako aj znížiť škodlivosť stereotypov,
posilniť kritické myslenie, pokiaľ ide o rómsku otázku, čo je citlivá otázka na vnútroštátnej
úrovni, ako aj na úrovni EÚ. Spolupráca so súkromným a mimovládnym sektorom bude
nevyhnutná a sústredí sa aj na voľnočasové aktivity pre deti, mládež, ako aj aktívne občianske
vzdelávanie, pretože sa považujú za faktory, ktoré zohrávajú najväčšiu úlohu pri radikalizácii a
nenávistných verbálnych alebo fyzických prejavoch jednotlivcov a skupín. Výsledkom
implementácie navrhovaných opatrení nižšie bude zvýšenie informovanosti o radikalizácií a
extrémizme a ich predchádzanie, zníženie škodlivosti stereotypov, scitlivovanie rómskej a
cudzineckej otázky, odbúrať strach z nepoznaného, posilniť kritické myslenie. Taktiež sa
predpokladá aktívna spolupráca so súkromným a mimovládnym sektorom. Angažovanosť štátu
je potrebná z pohľadu koordinácie aktivít, avšak ich plnenie je potrebné prenechať na
mimovládne organizácie a občiansku spoločnosť, v rámci curricula nastaveného MV SR a
partnerskými rezortmi.
Ostatné priority definované v Programme Fiche ako sú napríklad ochrana verejných
priestranstiev, spolupráca orgánov činných v trestom konaní v oblasti boja proti terorizmu, boj
proti obchodovaniu s drogami budú implementované ako doplňujúce priority k prioritám
definovaným v špecifických cieľoch 1 a 2, resp. budú implementované a finančne podporené
napríklad v rámci EMPACT akcií. Je potrebné uviesť, že mnohé z priorít uvedené v dokumente
EK boli predmetom realizácie v programovom období 2014-2020 v rámci Fondu pre vnútornú
bezpečnosť – oblasť policajnej spolupráce (napr. boj proti počítačovej kriminalite, boj proti
obchodovaniu s ľuďmi, a posilnenie kapacít orgánov činných v trestnom konaní).
Čo sa týka problematiky korupcie, na národnej úrovni bola prijatá Protikorupčná politika
Slovenskej republiky na roky 2019-2023 (https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/protikorupcna17

politika-sr/). V zmysle tohto dokumentu bol na úrovni rezortu vnútra SR prijatý Protikorupčný
program Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na roky 2019-2023, ktorého cieľom je
usmerňovať činnosti rezortu na minimalizovanie priestoru a podmienok vzniku a existencie
korupcie.
V rámci špecifického cieľa 3 budú podporené nasledovné implementačné opatrenia:
a) Zintenzívnenie odbornej prípravy a cvičení, vzájomného učenia, špecializovaných
výmenných programov a výmeny najlepších postupov v rámci príslušných orgánov
členských štátov a medzi nimi, a to aj na miestnej úrovni, a tiež s tretími krajinami a inými
príslušnými aktérmi
Uvedené implementačné opatrenie bude podporené projektmi so zameraním na:
- Posilnenie kapacít PZ pri špecializovaných činnostiach v oblasti environmentálnej trestnej
činnosti
- Aktivity na zvyšovanie povedomia
radikalizácii a extrémizmu

(informačné kampane) v predchádzaní a boja proti

- Aktivity zamerané na rozvoj a posilnenie spolupráce s mimovládnymi organizáciami,
vzdelávacími inštitúciami v oblasti predchádzania a boja proti radikalizácii
b) Nadobudnutie príslušného vybavenia a zriadenie alebo modernizácia špecializovaných
školiacich zariadení a inej dôležitej bezpečnostnej infraštruktúry, s cieľom zvýšiť
pripravenosť, odolnosť, informovanosť verejnosti a primeranú reakciu, pokiaľ ide o
bezpečnostné hrozby
Uvedené implementačné opatrenie bude podporené projektmi, ktoré sú zamerané na:
- Posilnenie kapacít PZ pre zefektívnenie operatívnej, intervenčnej a monitorovacej činnosti
polície (vrtuľník)
- Investície do technického vybavenia (all-in-one spracovanie a analýza dát pre určenie
biologického veku jedinca, identifikácia rastlinnej DNA, grafická diagnostika listinných
dokumentov a pod.)
OPERAČNÁ PODPORA
V rámci špecifického cieľa 3 „posilnené kapacity v boji a predchádzaní trestnej činnosti“
Slovenská republika využije operačnú podporu pre nasledovnú oblasť:
a) náklady na údržbu technického vybavenia laboratórií Kriminalistického a expertízneho
ústavu PZ
Finančné prostriedky sa použijú na údržbu laboratórií analýzy DNA a chemických laboratórií,
čím sa v dlhodobom horizonte zabezpečí efektívne odhaľovanie a vyšetrovanie organizovanej
trestnej činnosti s cezhraničným rozmerom.
Kriminalistický a expertízny ústav PZ vykonáva:
- znaleckú činnosť v odbore kriminalistika, odbornú a expertíznu činnosť v odbore
kriminalistika pre potreby orgánov činných v trestnom konaní a súdy,
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- tvorí, spravuje a je odborným gestorom kriminalistických zbierok a databáz pre potreby
znaleckej, odbornej a expertíznej činnosti a medzinárodnej výmeny informácií,
- spolupracuje v odborných pracovných skupinách Európskej siete forenzných inštitúcií a iných
zahraničných inštitúcií v oblasti kriminalistiky a forenzných vied,
- plní úlohy štátnej správy na úseku výbušnín, výbušných predmetov a munície v pôsobnosti
Ministerstva vnútra SR a Ministerstva spravodlivosti SR prostredníctvom pyrotechnických
inšpektorov.
Indikatívne rozdelenie alokácie programu pre akcie v rámci Špecifického cieľa 3:

Akcia

Príspevok EÚ (v EUR)

a)

1 500 000,00

b)

13 700 000,00

Operačná podpora
ŠC 3 SPOLU

300 000,00
15 500 000,00
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3. Finančný plán
Celková finančná alokácia

Špecifický cieľ

Príspevok EÚ (v EUR)

1

12 579 954,00

2

4 500 000,00

3

15 500 000,00

Technická pomoc

1 954 797,00

SPOLU

34 534 751,00

4. Orgány zodpovedné za program
Názov inštitúcie[500]

Tabuľka 11
Riadiaci orgán

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Orgán auditu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky
(Úrad vládneho auditu)

Orgán, ktorý prijíma platby Komisie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

20

