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NÁRODNÝ PROGRAM – FOND PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ
IDENTIFIKÁCIA URČENÝCH ORGÁNOV
Stručný popis systému riadenia a kontroly
Systém kontroly a riadenia je založený na predchádzajúcich skúsenostiach a štruktúre systému riadenia
a kontroly fondov SOLIDARITA. Fond pre vnútornú bezpečnosť (ISF) je riadený príslušnými orgánmi:
zodpovedným orgánom, ktorým je Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) a orgánom
auditu, ktorým je Ministerstvo financií SR. V rámci zodpovedného orgánu je zabezpečené vzájomné
oddelenie funkcií, nakoľko platobná jednotka je zodpovedná za finančnú časť riadenia fondu a odbor
zahraničnej pomoci sekcie európskych programov MV SR je zodpovedný za vyhlasovanie výziev na
predkladanie žiadostí o grant, uzatváranie grantových zmlúv a vydávania interných predpisov,
monitorovanie a hodnotenie, komunikáciu s Európskou komisiou a podobne. Zodpovedný organ
posilnil kontrolu verejného obstarávania prostredníctvom organizačnej jednotky MV SR, ktorá nie je
priamo zapojená do procesu verejného obstarávania.

Časť 1: ZHRNUTIE
V súvislosti s ISF Hranice sú Národný plán riadenia a kontroly hraníc na obdobie 2015-2018 a
Schengenský akčný plán Slovenskej republiky (SR) strategickými dokumentmi, ktoré definujú aktivity
zabezpečujúce budúci rozvoj a posilňovanie efektivity systému kontroly hraníc.
Cieľom národného programu pre oblasť ISF Hranice je zabezpečiť efektívne riadenie v oblasti víz a
hraníc, ako aj sústrediť sa na národné priority SR, ktoré budú komplementárne k všeobecným cieľom
stanoveným v príslušnom nariadení EU.
Ciele a úlohy SR definované v národnom programe sú:





podpora a rozvoj existujúcich kapacít na národnej úrovni v oblasti vízovej politiky a riadenia
vonkajších hraníc;
zabezpečenie správnej a jednotnej aplikácie únijného práva pre oblasť kontroly hraníc a víz;
rozvoj Eurosur-u;
posilnenie integrovaného systému riadenia hraníc prostredníctvom testovania a uvedenia
nových nástrojov, k operatívnym systémom a metódam.

Vzhľadom na vytýčené ciele a úlohy sú stanovené tieto výstupy a výsledky:






plná implementácia a funkčnosť Vízového informačného systému (VIS);
zavedenie nových a moderných technológií na hraniciach;
profesionálne pripravený konzulárny personál a príslušníci hraničnej polície;
posilnenie systému výmeny informácií a zdokonalenie kapacít reakcie;
plná implementácia a funkčnosť Schengenského informačného systému (SIS).

Pre obdobie 2014- 2020 sa SR rozhodla pokračovať v stratégií implementovanej v rámci Fondu pre
vonkajšie hranice 2007-2013 a využiť prostriedky fondov na podporu postupného rozvoja a
posilňovania fungovania a riadenia hraníc a vízovej politiky SR v súlade s právom Európskej únie. Na
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základe záverov a odporúčaní Schengenského hodnotenia budú pre príslušníkov hraničnej polície
zabezpečené jazykové školenia ako aj nákup helikoptéry a dokončenie detekčného systému na
hraniciach s Ukrajinou. Zo strategického hľadiska budú výsledky Schengenského prehodnotenia,
rovnako ako Národný plán a Schengenský akčný plán, primárnymi zdrojmi pre určenie opatrení, ktoré
budú implementované a financované.
Alokácia ISF Hranice je rozdelená nasledovne: Špecifický cieľ 1- Podpora spoločnej vízovej politiky:
10,91%, Špecifický cieľ 2- Hranice – 79,24 % a technická pomoc - 9,85%.
Z hľadiska fondu ISF Polícia, a s prihliadnutím na aktuálnu geopolitickú situáciu a bezpečnostné riziká,
je problém predchádzania a boja proti trestnej činnosti a rizikám mimoriadne dynamický. Z pohľadu
SR je veľmi dôležité, aby nástroje a metódy boli dostatočne flexibilné , zabezpečujúce rýchlu reakciu
na možné hrozby. Bezpečnostná politika SR je založená na Bezpečnostnej stratégii SR, ktorá definuje
kľúčové prvky bezpečnostnej politiky s cieľom adaptovať a aplikovať v prípade nevyhnutnosti
adekvátne postupy, nástroje a opatrenia. Bezpečnostná stratégia SR je navrhnutá tak, aby bola
zabezpečená adekvátna reakcia na neustále zmeny v prostredí svetovej a regionálnej bezpečnosti.
V rámci ISF Polícia SR bude pokračovať a naďalej rozvíjať metódy a nástroje pre prevenciu a boj proti
trestnej činnosti a rizikám, ktoré sa vyskytujú nielen na národnej úrovni, ale majú aj cezhraničný rozsah.
SR sa sústredí na boj proti kyberkriminalite, organizovanej trestnej činnosti (terorizmus, obchodovanie
s ľuďmi, farmaceutická a drogová kriminalita, a pod.) riadenie rizík a krízový manažment, vrátane
CBRN.
SR využije prostriedky z finančného nástroja ISF Polícia na financovanie nasledovných priorít: boj proti
kyberkiminalite, zlepšenie výmeny informácií medzi orgánmi vykonávajúce právo prostredníctvom
novo zriadených a modernizovaných IT systémov, vrátane forenznej oblasti, zavedenie a rozvoj
nástrojov na posilnenie predchádzania a boja proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti, boj proti
výrobe a distribúcií drog, boj proti obchodovaniu s ľuďmi, poskytovanie pomoci obetiam sexuálne
motivovaným trestným činom, ochrana detských obetí trestnej činnosti a iných zraniteľných skupín a
opatrenia na zlepšenie hodnotenia rizík a krízového manažmentu, vrátane možných hrozieb.
V súlade so smernicou EU č. 2016/681 o využívaní údajov zo záznamov o cestujúcich (PNR) SR zriadila
národnú ústredňu informácií o pasažieroch (NUIP), ktorá bude zodpovedná za systém PNR. Zriadenie
a hlavná časť systému PNR bude v SR financovaná zo štátneho rozpočtu. Prostriedky ISF Police budú
investované do technického vybavenia a infraštruktúry novozriadenej NUIP. Zavedením systému PNR
bude SR bojovať proti teroristickým hrozbám a závažným trestným činom. Prostriedky budú taktiež
využité pre zabezpečenie interoperability systému s existujúcimi národnými a medzinárodnými
policajnými IT systémami (napr. iARMS, WISDM, atď.).
Výber a implementácia projektov financovaných z ISF Polícia bude v súlade s národnými a európskymi
stratégiami, a prioritami definovanými v cykle politík EU (EU Policy Cycle).
V rámci ISF Polícia je 74,3 % z celkovej alokácie vyčlenených na špecifický cieľ „trestná činnosť” a
približne 19,4 % je alokovaných na špecifický cieľ „riziká a krízy“. Zvyšných 6,30 % je alokovaných na
technickú pomoc.
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Časť 2: VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA V ČLENSKOM ŠTÁTE
Zhrnutie aktuálnej situácie k decembru 2013 v členskom state vo vzťahu k fondu pre vnútornú
bezpečnosť.
Slovensko je spomedzi ostatných členských štátov považované za tranzitnú krajinu. Aj keď situácia na
vonkajšej hranici je stabilná, hranica je stále prekračovaná nelegálnymi migrantmi. Systém riadenia
vonkajšej hranice je v SR založený na koncepte Európskeho integrovaného riadenia hraníc a
štvorstupňovom prístupovom systéme kontroly.
Slovensko vybudovalo efektívny systém dozoru nad zelenou hranicou, ktorý spočíva vo vysoko
rozvinutom systéme zabezpečenia hraníc, ktorý je prepojený a podporovaný nevyhnutnými ľudskými
zdrojmi. Aktuálne zariadenia technického zabezpečenia sú vysoko kvalitné (kamerový systém, zvukový
detekčný systém, virtuálne oplotenie, radio bariéra, perimetrický kábel, hliadkovacie veže, mobilné a
prenosné optoelektronické systémy, atď..) a spoločne s ľudskými zdrojmi zabezpečujú primeranú
ochranu v oblasti hraníc.
Tieto zariadenia umožňujú monitorovať a kontrolovať pohyb osôb a reagovať promptne a efektívnejšie
na pokusy o nelegálne prekročenie Slovensko- Ukrajinskú hranicu mimo hraničných prechodov, čo
prispieva k efektivite o ochrany hraníc.
Riaditeľstvo hraničnej a cudzineckej polície Sobrance je zodpovedné za vonkajšiu hranicu s Ukrajinou
na regionálnej úrovni. Podlieha veleniu Úradu hraničnej a cudzineckej polície P PZ (UHCP), ktorý je
zodpovedný za riadenie ochrany hraníc v SR. Riaditeľstvu priamo podlieha desať oddelení hraničnej
kontroly Policajného zboru.
Národné koordinačné centrum pre vonkajšiu hranicu SR s Ukrajinou v Sobranciach, vytvorené v roku
2013 operuje v režime 24/7. Zabezpečuje výmenu informácií a spoluprácu medzi všetkými národnými
úradmi zodpovednými za zabezpečenie vonkajších hraníc a s ostatnými národnými koordinačnými
centrami, prispieva k účinnému a efektívnemu riadeniu zdrojov a personálu, podporuje plánovanie a
implementáciu národných aktivít v oblasti zabezpečenia hraníc a prispieva k pravidelnému hodnoteniu
výsledkov aktivít v oblasti národného zabezpečenia hraníc.
Čo sa týka vzdušnej podpory, letecké zabezpečenie vonkajšej hranice je v súčasnosti založené
predovšetkým na 1 helikoptére a jednom lietadle. SR je tiež aktívna v rámci agentúry FRONTEX
(participuje na spoločných operáciách FRONTEX-u a tiež na organizovaní rôznych ďalších aktivít).
SR v súčasnosti nepoužíva žiadny systém automatizovanej hraničnej kontroly, ale po nadobudnutí
účinnosti zmeny a doplnenia Kódexu schengenských hraníc a následného výrazného nárastu času
manipulácie s cestujúcim (doteraz bola na osoby s právom Únie na voľný pohyb vykonávaná len tzv.
minimálna kontrola dokladov, ktorá nevyžadovala povinnú kontrolu v príslušných databázach),
obstaranie ABC brán je pre Slovenskú republiku priorita.
Čo sa týka vízovej agendy, 50 diplomatických úradov v zahraničí a 7 úradov UHCP operujúcich na
hraničných priechodoch vonkajšej hranice je napojených na systém N- VIS (s približne 450 užívateľmi),
ktoré fungujú ako miesta pre udeľovanie víz. V roku 2013 bolo udelených 131 036 víz (pri počte 162
konzulárnych úradníkov). Udeľovanie víz je v kompetencii Ministerstva zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR (MZVaEZ SR) s výnimkou udeľovania víz na hraničných prechodoch, ktoré spadajú do
pôsobnosti Ministerstva vnútra SR. Proces udeľovania víz je v súlade s Vízovým kódexom a národnou
legislatívou.
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Pokiaľ ide o Schengenský informačný systém II (SIS II), nepretržité fungovanie národného rozhrania SIS
II umožňuje priame využívanie vyhľadávania údajov o osobách a veciach relevantnými oddeleniami
Ministerstva vnútra SR a štátnej správy Slovenskej republiky. Hlavným cieľom je poskytnúť adekvátnu
technickú podporu pre implementáciu novej funkcionality SIS II, ako aj integráciu SIS II do
interoperability európskych informačných systémov.
Berúc do úvahy predošlé národné výdavky a opatrenia implementované v rámci fondov pre oblasť
vnútorných záležitostí v období rokov 2007-2013, SR aktívne využívala finančné zdroje v rámci Fondu
pre vonkajšie hranice (EBF). Projekty boli spolufinancované zo štátneho rozpočtu (25%) a boli
zamerané na vybudovanie SIS II, Vízový informačný systém (VIS), konzulárnu spoluprácu, Európsky
systém hraničného dozoru a na zavedenie najmodernejších technológií. V roku 2013 predstavovali
celkové národné výdavky (okrem personálnych nákladov), ktoré sa týkali riadenia kontroly hraníc
približne 4,3 milióna EUR. Náklady na oblasť vízovej politiky (vízové štítky) boli približne 47 850, 00 EUR
a výdavky na SIS predstavovali približne 1,7 milióna EUR.
V súvislosti s aktuálnymi potrebami a výzvami je nevyhnutné naďalej zabezpečovať ochranu vonkajších
hraníc a zabezpečiť kompatibilitu IT systémov a systému riadenia kontroly hraníc používaných v SR so
systémami operujúcimi v ostatných členských štátoch EÚ. Hranica medzi SR a Ukrajinou stále nie je
vzhľadom na geografické podmienky technicky plne zabezpečená a na základe rizikových analýz sa
technické systémy zabezpečenia navzájom dopĺňajú v najrizikovejších oblastiach (aktuálne je napríklad
monitorovaný severný úsek v dĺžke 14,384 km, čo stále predstavuje menej ako štvrtinu - 22,5% - z
celkovej dĺžky severnej časti Slovensko-Ukrajinskej hranice, ktorá má 63,9 km). Slovenské úrady musia
pravidelne kontrolovať úroveň personálneho zabezpečenia vzdušnej a pozemnej hranice v záujme
dostatočnej pripravenosti pre prípad zmien v operačnom prostredí. Medzery sú tiež v oblasti tréningu,
vrátane jazykových kurzov, ktoré sú potrebné na zlepšovanie úrovne jazykových schopností a garantujú
udržateľnosť a kontinuitu dosiahnutej úrovne. Taktiež je potrebné aktualizovať software a hardware
diplomatických misií v nadväznosti na fungovanie systému N-VIS a napojenie na C-VIS. Takisto možno
konštatovať nedostatok adekvátnej vzdušnej podpory kontroly hraníc, ako sú helikoptéry (vrátane
príslušenstva), ktoré sú nevyhovujúce na adekvátne operovanie hlavne v severnej časti vonkajších
hraníc. Nie sú vybavené fixným technickým príslušenstvom ako je termokamera, TV/IR-kamera a
reflektor a ich prevádzkové náklady sú veľmi vysoké. Zámer nahradiť existujúce helikoptéry a posilniť
vzdušnú podporu je vnímaný ako priorita v záujme zabezpečenia dostatočnej leteckej podpory a trvalej
schopnosti okamžitej reakcie na vonkajšej hranici.
V rámci Schengenského hodnotenia pozemných hraníc, ktoré bolo v SR vykonané v rokoch 2012 a 2013
bola Schengenskou hodnotiacou komisiou silno podporovaná iniciatíva nákupu helikoptéry, ako aj
jazykových školení príslušníkov hraničnej polície a dokončenia detekčného systému na hraniciach s
Ukrajinou.
Na základe vyššie uvedených nedostatkov a potrieb boli identifikované ako hlavné priority na
implementáciu v období 2014-2020 nasledujúce kľúčové oblasti:





úplná implementácia a funkčnosť VIS;
zavedenie nových a moderných technológií na hraniciach;
posilnenie výmeny informácií a zdokonalenie kapacít reakcie;
plná implementácia a funkčnosť SIS.

SR sa plánuje zamerať na nasledujúce výsledky:
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pokračovanie v investovaní do IT systémov s dôrazom na ďalšiu modernizáciu a údržbu VIS a
SIS II;
pokračovanie v investíciách do technického a operačného vybavenia;
ďalšie zdokonaľovanie EUROSUR-u.

V období 2007-2013 (program Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti - ISEC) implementovala SR
projekty zamerané na problematiku obchodovania s ľuďmi, forenzné otázky, CBRN hrozby a
kyberbezpečnosť s cieľom zaviesť IT systémy a opatrenia na prevenciu kriminality v príslušných
oblastiach.
Vo forenznej oblasti boli zriadené centrálne časti systémov AFIS a CODIS. Systémy pracujú v režime
24/7 a od roku 2010 nebola vykonaná žiadna ich modernizácia. Systém EVIDENCE určený na
cezhraničnú výmenu informácií v oblasti zabezpečenia miesta zločinu bol do prevádzky uvedený v roku
2008 a taktiež od uvedenia do prevádzky nebol aktualizovaný.
V oblasti boja proti obchodovaniu s ľuďmi SR prijala opatrenia a nástroje pre zvyšovanie
informovanosti verejnosti a posilňovania národného referenčného mechanizmu, vrátane mechanizmu
pre harmonizovaný zber dát. Okrem toho boli prijaté opatrenia pre prevenciu nútenej práce a
nútených sobášov, opatrenia na odhaľovanie nelegálnej migrácie a obchodovania s ľuďmi. SR
implementovala projekt zameraný na posilnenie kompetencií v oblasti politík kyberbezpečnosti, s
cieľom zabezpečiť prenos výsledkov výskumu, know-how a rôznych metód na identifikáciu a znižovanie
dostupnosti zneužívania detí v online priestore.
I napriek tomu, že SR sa zaoberá zlepšením odolnosti kyberbezpečnosti, absentuje centralizované
pracovisko zamerané na riešenie problémov v danej oblasti, vrátane hlásenia a monitorovania
nelegálneho obsahu na internete. Kyberkriminalita zahŕňa viaceré typy trestnej činnosti, klasifikované
podľa vnútroštátneho trestného práva; napr. prípady všeobecného podvodu, porušovania autorských
práv, prípady všeobecného vydierania a podobne.
SR sa sústredí na boj proti výrobe nových syntetických látok s narkotickými účinkami. Výroba drog a
obchodovanie s drogami je jednou z najvýnosnejších oblastí kriminality. Rôzne formy drogovej
kriminality si vyžadujú zapojenie nielen príslušníkov polície, ale aj iné štátne inštitúcie (napr. Finančné
riaditeľstvo, Kriminálny úrad Finančného riaditeľstva), ktoré sa taktiež podieľajú na vyšetrovacích
procesoch. Efektívne odhaľovanie a boj proti takýmto formám kriminality si vyžadujú koordináciu
všetkých zainteresovaných, ako aj spoluprácu a výmenu informácií v cezhraničnom kontexte. Je
nevyhnutné zamerať sa aj na znalecké skúmanie drog, prekurzorov drog a anabolík.
V oblasti boja proti organizovanej trestnej činnosti sa SR zameria na cezhraničné otázky, pričom
pozornosť bude venovať procesom monitorovania, odhaľovania, vyšetrovania a stíhania. Na tento účel
je potrebné poskytnúť primerané prostriedky na posilnenie existujúcich kapacít Policajného zboru
(napr. jednomotorové ľahké lietadlá, autá, vybavenie pre forenznú balistiku, chémiu a toxikológiu
atď.).
V oblasti problematiky obchodovania s ľuďmi, radikalizmu a násilného extrémizmu boli vypracované
národné plány na realizáciu verejných kampaní a fór zameraných na zvyšovanie povedomia verejnosti.
V oblasti poskytovania pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi sa pomoc poskytuje v rámci Programu
ochrany a podpory obetí obchodovania s ľuďmi. Avšak pre poskytovanie podpory obetiam detských
obetí trestných činov a iným zraniteľným skupinám trestných činov, vrátane obetí obchodovania
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s ľuďmi, neexistujú primerané nástroje a metódy na poskytnutie podpory. Napríklad neexistujú
adekvátne miestnosti na vypočúvanie s príslušným technickým vybavením, ktoré by boli v súlade so
štandardnými požiadavkami príslušných smerníc EÚ. Z tohto dôvodu má SR v úmysle použiť časť
prostriedkov na zriadenie osobitných vyšetrovacích miestností vrátane špecializovaného školenia
príslušníkov Policajného zboru a ďalších zainteresovaných strán, ktoré vstupujú do mechanizmu
pomoci obetiam trestných činov.
Čo sa týka konceptu európskeho modelu výmeny informácií (EIXM = European Information Exchange
Model) v rámci tzv. miest jednotného kontaktu SPOC ( SPOC = Single Point of Contact), je
medzinárodná policajná spolupráca v rámci SR zabezpečená SPOC, ktoré sú riadené Úradom pre
medzinárodnú policajnú spoluprácu P PZ (ÚMPS) a prostredníctvom národných ústrední SIRENE,
EUROPOL a INTERPOL. SPOC boli zriadené v zmysle národnej smernice z 2007, podľa ktorej je
cezhraničná výmena informácií adresovaná a spracovávaná Centrami policajnej a colnej spolupráce
(PCCC), operujúcimi na hraniciach štátov susediacich s SR (okrem Ukrajiny). Na území SR existuje
celkovo 7 centier policajnej a colnej spolupráce. UMPS a PCCC pracujú v spoločnom IT systéme.
Slovenská republika chce vytvoriť prepojenie medzi IT boxom a SIENA IT systémom (rozšírenie SIENA),
v súlade s požiadavkami EXIM-u. PCCC spracováva približne 60% informácií v súlade so Schengenskou
dohodou. V rámci PCCC na hranici Slovenskej republiky a Poľska je však spolupráca limitovaná len na
pohraničnú stráž, vzhľadom na neadekvátne priestorové podmienky. Na základe bilaterálnych
rokovaní existuje intenzívny záujem o rozšírenie spolupráce na policajné a colné zložky, čím by bola
zabezpečená komplexná cezhraničná spolupráca a výmena informácií.
Z pohľadu SR je taktiež potrebné zamerať sa na know-how orgánov presadzujúcich právo v oblasti
predchádzania a boja proti trestnej činnosti. Workshopy a semináre určené pre tieto zložky majú
zabezpečiť efektívnejšiu cezhraničnú spoluprácu. Tento prístup by mal tiež zabezpečiť v rámci orgánov
presadzovania práva a členských štátov EÚ adekvátnu spoločnú reakciu na riziká a iné aspekty závažnej
a organizovanej trestnej činnosti. Odborné vzdelávanie bude zahŕňať aj aktivity v súlade s Európskou
schémou pre odbornú prípravu v oblasti presadzovania práva (LETS - Law Enforcement Training
Scheme) a bude súčasťou implementovaných projektov. Problematika závažnej trestnej činnosti bude
súčasťou policajných učebných osnov.
V oblasti podpory riadenia rizík a krízového plánovania SR posilní kapacity bezpečnostných zložiek pri
pyrotechnických zásahoch a to modernizáciou robotických manipulátorov, ako aj poskytnutím
detekčných a ochranných prostriedkov, s cieľom zvýšiť bezpečnosť obyvateľstva a pyrotechnikov
v prípade bezpečnostných hrozieb. V oblasti prevencie a posudzovania hrozieb, SR bude ďalej rozvíjať
metodológiu pre riadenie rizík a krízové plánovanie, vrátane boja proti CBRN a výbušninám.

Časť 3: CIELE PROGRAMU
ŠPECIFICKÝ CIEĽ 1

PODPORA SPOLOČNEJ VÍZOVEJ POLITIKY

Hlavnými národnými strategickými dokumentmi SR, ktoré sa zaoberajú spoločnou vízovou politikou je
Schengenský akčný plán a Národný plán riadenia kontroly hraníc 2015- 2018 (popísaný v rámci
Špecifického cieľa 2).
Zámerom Schengenského akčného plánu je, v súlade s národnými záujmami Slovenskej republiky,
reagovať na odporúčania Schengenských hodnotení, identifikovať existujúce nedostatky v
6

verzia 4.2, schválená Európskou komisiou dňa 27.11.2019

implementácií Schengenského acquis a nastaviť ciele a konkrétne kroky na ich odstránenie. Hlavným
cieľom Národného plánu je, v súlade so záujmami SER, zabezpečiť kontinuitu procesu budovania
integrovaného riadenia hraníc SR.
V súlade s obidvomi strategickými dokumentmi a berúc do úvahy potreby identifikované v opise
východiskovej situácie, sú za hlavné priority súvisiace so spoločnou vízovou politikou považované:





aktualizácia a údržba systému VIS za účelom dosiahnutia jeho plnej implementácie;
efektívna implementácia spoločnej vízovej politiky - vydávanie biometrických víz
prostredníctvom vízového informačného systému a posilnenie spolupráce medzi konzulárnymi
úradmi členských štátov EÚ;
spracovávanie žiadostí o víza.

Ministerstvo vnútra SR spolupracuje s MZVaEZ SR v oblasti udeľovania Schengenských víz, v procese
udeľovania národných víz a v oblasti procesov súvisiacich s overovaním pozývacích listov. Po napojení
všetkých regiónov na centrálny VIS je potrebné zriadiť tzv. VIS MAIL komunikáciu - mechanizmus, v
rámci ktorého budú prebiehať konzultácie. VIS MAIL by mal nahradiť komunikačnú sieť VISION.
Hlavným cieľom zavedenia VIS-mailu je uľahčiť proces posudzovania žiadostí o víza. Uzatvorením
bilaterálnych dohôd s ostatnými členskými štátmi na reprezentovanie pre oblasť víz by malo byť
dosiahnuté najlepšie možné rozšírenie vízovej dostupnosti pre cudzincov cestujúcich do SR. Do roku
2020 plánuje SR použiť približne 400 000 - 500 000 EUR na výrobu vízových štítkov.
Za účelom uľahčenia legálneho cestovania, zabezpečenia vysokej kvality služieb pre žiadateľov o víza,
zabezpečenia rovnakého zaobchádzania s príslušníkmi tretích krajín a boja proti nelegálnej migrácií,
hlavnými oblasťami, na ktoré sa bude zameriavať pozornosť v období rokov 2014-2020 sú modernizácia
a údržba VIS implementovaného v rámci národného cieľa 1 - Národná kapacita a posilnenie účinnej
implementácie bežnej vízovej politiky zahrnutej v národnom cieli 2 - Únijné acquis. SR bude tiež
participovať ako partner neziskových projektov v troch projektoch krajín, kde má zastúpenie vo
vydávaní víz príslušným členským štátom.
Napĺňaním týchto cieľov chce SR dosiahnuť úplnú implementáciu a funkčnosť VIS a profesionálny
konzulárny personál.

Národný cieľ 1

Víza – Vnútroštátna kapacita

Národný VIS (N-VIS) Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR je centralizovaný
informačný systém, prostredníctvom ktorého je riadené vydávanie víz. Systém N-VIS Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR bol vyvinutý v roku 2006, uvedený do plnej prevádzky v
roku 2007 a napojený na systém C-VIS v roku 2011. Vývoj N-VIS na Slovensku bol financovaný z nástroja
Schengenského fondu v zmysle článku 35 zmluvy o pristúpení, rovnako ako aj z Fondu pre vonkajšie
hranice a štátneho rozpočtu. V súčasnosti všetky pracoviská Slovenských ambasád, všetky hraničné
priechody v SR, všetky riaditeľstvá UHCP a tiež systém N-VIS Ministerstva vnútra SR (ako ústredného
orgánu štátnej správy v oblasti víz v SR), sú prepojené so systémom N-VIS Ministerstva zahraničných
vecí a európskych záležitostí SR. Tento slúži ako prístupový bod k systému C-VIS pre všetkých užívateľov
zo SR. Aktuálne má systém približne 450 užívateľov.
V tejto fáze je nevyhnutné zabezpečiť ďalšiu modernizáciu a údržbu N-VIS-u, vrátane softvérových a
hardvérových súčastí, v záujme zabezpečenia modernizácie informačných technológií, vysokej
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dostupnosti a spoľahlivosti, rozšírenia efektivity centralizovaného informačného systému týkajúceho
sa vydávania víz, posilnenia konzulárnych a vízových povinností v zahraničí a rozšíriť kapacity dohľadu
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR nad N-VIS systémom v SR. Takýmto
spôsobom bude možná plná implementácia a prevádzka VIS vrátane VIS MAIL, zavedenie VIS na
konzulátoch v tretej a poslednej kategórií regiónov.
Taktiež je nevyhnutné zabezpečiť modernizáciu a údržbu N-VIS Ministerstva vnútra SR súvisiacu
s obmenou a doplnením technického vybavenia.
Ďalej existuje potreba obmeny a doplnenia technického vybavenia v rámci národného informačného
systému centrálna lustračná konzola, prostredníctvom ktorého sa vykonáva lustrácia osôb v CS-VIS.
Lustrácia v CS-VIS prebieha prostredníctvom odtlačkov prstov, ktoré sú nasnímané do IS centrálna
lustračná konzola (CLK).

Z prostriedkov ISF Hranice budú financované nasledujúce akcie:
Akcia 1: Aktualizácia softvéru (vrátane údržby a podpory) národného VIS systému a jeho prepojenie s
ostatnými relevantnými IT systémami vzhľadom na aktuálne potreby a technické špecifiká.
Akcia 2: Hardvérove vybavenie pre konzulárne úrady v nadväznosti na fungovanie národného VIS a
jeho napojenie na centrálny VIS.
Akcia 3: Hardvérové vybavenie pre útvary služby hraničnej a cudzineckej polície súvisiace s plnením
úloh v oblasti N-VIS a CLK.
Požadovaným výsledkom je plná implementácia a funkčnosť VIS.

Národný cieľ 2

Víza – Acquis Únie

Povinnosť SR zabezpečiť správnu implementáciu Schengenského acquis je trvalou úlohou, ktorú je
potrebné systematicky rozvíjať rešpektujúc legislatívu, politické a technologické podmienky v danej
oblasti a vytvoriť priaznivé podmienky na dosiahnutie cieľov v oblasti vízovej politiky. Úlohy súvisiace
s implementáciou Schengenského acquis boli preto trvalou súčasťou programu a koncepčných
materiálov všetkých slovenských vlád.
SR musí implementovať úlohy súvisiace s pravidelným aktualizovaním spoločných pravidiel riadenia
vízovej politiky, uzatváraním nových zmlúv o výnimkách z vízovej povinnosti pre držiteľov
diplomatických a služobných pasov, vzájomné zastupovanie vo vízových procesoch a iné opatrenia
upravujúce aktivity diplomatických misií vo vízovej praxi.
Pokračujúci vývoj v oblasti vízovej legislatívy ako aj technickej vybavenosti vízových oddelení vyžaduje
venovať zvýšenú pozornosť školiacim programom pre konzulárnych úradníkov, poverených na
implementovanie vízovej agendy na diplomatických a konzulárnych misiách, nakoľko kvalitný a
vyškolený personál je garanciou správnej aplikácie únijného acquis.
Podiel vízovej agendy na diplomatické misie pôsobiace v Európe je minimálny, v dôsledku čoho boli
právomoci na vybavovanie vízovej agendy ponechané iba na 7 misií, ktoré majú územnú pôsobnosť vo
vízovej oblasti pre všetky členské štáty Schengenu. Najnáročnejšie je vykonávanie Schengenskej vízovej
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agendy na misiách v ázijských a afrických krajinách, takisto je problematické uplatňovanie vízovej
agendy na ambasádach v krajinách Južnej, Strednej a Severnej Ameriky.
Slovenská republika v rámci Národného programu ISF neplánuje aktivity a projekty v oblasti Acquis
Únie.

Národný cieľ 3

Víza – Konzulárna spolupráca

Konzulárnou spoluprácou sa rozumie spolupráca medzi členskými štátmi, ktorá vedie k zmysluplnému
rozvoju v oblasti pokrytia spracovania Schengenských víz, redukcii nákladov štátov v Schengenskom
priestore, zvyšovaniu podvedomia o EÚ a zdokonaľovaniu služieb pre žiadateľov o víza. Spolupráca
môže mať podobu dohôd o zastúpení, spoločného umiestnenia, zriadenia a rozvoja spoločných centier
na podávanie žiadostí, umiestňovanie poradcov pre oblasť bezpečnosti dokumentov, ktorí by
zastupovali viacero členských štátov na území tretích krajín, renovácie / repasácie spoločných vízových
oddelení a úpravu priestorov, nákup zariadení, softvéru a bezpečnostných prvkov pre oddelenia
spoločných víz, atď.
Slovenská republika má svojich diplomatických zástupcov iba v malej časti tretích krajín, ktorých
občania musia mať na vstup do Schengenského priestoru platné víza. Táto kategória žiadateľov môže
požiadať o víza na Slovenských ambasádach, ktoré majú územnú pôsobnosť tiež pre ostatné štáty na
základe akreditácie. Toto riešenie je však pre mnoho občanov tretích krajín z hľadiska vízovej
dostupnosti nevyhovujúce. Preto Schengenský vízový kódex vyzýva k zdokonaleniu dostupnosti víz pre
občanov tretích krajín prostredníctvom uzatvárania zmlúv o vzájomnom zastupovaní vo vízovej oblasti
s ostatnými krajinami Schengenskej dohody. Slovenská republika využíva túto možnosť a uzavrela
dohodu o zastupovaní už s 12 štátmi (Belgicko, Česká republika, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko,
Portugalsko, Slovinsko, Švédsko, Španielsko, Švajčiarsko).
Slovenská republika v rámci Národného programu ISF neplánuje aktivity a projekty v oblasti
konzulárnej spolupráce.

Špecifická akcia 1

Konzulárna spolupráca

Zameriavajúc sa na podporu zdokonaľovania vízových služieb poskytovaných žiadateľom, ako aj
zvyšovanie efektivity vízových procesov prostredníctvom posilňovania konzulárnej spolupráce v oblasti
zavedenia spoločných vízových centier, Slovensko ako partner neziskových projektov podporilo
nasledujúce projekty v krajinách, kde je SR reprezentovaná v oblasti vybavovania víz príslušným
členským štátom:




Belgicko - „ Vybudovanie Schenganského domu v Kigali a Bujumbura“
Belgicko aktuálne zastupuje všetky členské štáty Schengenu v Rwande a Burundi a plánuje
posilniť súčasnú infraštruktúru svojich vízových oddelení v Kigali (Rwanda) a Bujumbura
(Burundi). Existujúce vízové oddelenia budú renovované za účelom prispôsobenia rastúcemu
počtu žiadateľov o víza a naplnenia európskych štandardov dostupnosti a bezpečnosti.
Portugalsko - „Schengenské vízové centrum v Demokratickej republike sv. Tomáša a Princovho
ostrova“
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Portugalsko je jediným členským štátom Schengenu, ktorý vybavuje Schengenské víza v tejto
krajine prostredníctvom konzulárnej sekcie Portugalskej ambasády, konkrétne v zastúpení 14
členských štátov Schengenu (vrátane Slovenskej republiky). Zriadenie autonómneho
Schengenského vízového centra v tejto republike s vlastnou správou a zodpovedajúcimi
priestormi by malo pomôcť vytvoriť a zvýšiť lokálne povedomie o EÚ ako dôležitom a
zaujímavom partnerovi v krajine. Tieto priestory môžu byť tiež vhodne využité delegáciou EÚ
v Liberville, alebo v rámci akejkoľvek akcie súvisiacej s touto špecifickou oblasťou.
Česká republika - „Schengenský dom v Ulanbátare“
Aktuálne existujú len tri členské štáty, ktoré vybavujú Schengenské víza v Ulanbátare – Česká
republika, Francúzsko a Nemecko. V rámci toho zastupuje Česká republika 4 členské štáty
(vrátane Slovenska). Cieľom založenia nového Schengenského domu v Ulanbátare v
Mongolsku je prispieť k lepšej úrovni služieb pre žiadateľov o víza.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 2

HRANICE

Hlavnými národnými strategickými dokumentmi SR v oblasti riadenia hraníc sú Národný plán riadenia
kontroly hraníc 2015-2018 a Schengenský akčný plán (opísaný v rámci Špecifického cieľa 1).
V súlade s obidvomi strategickými dokumentmi a berúc do úvahy potreby identifikované v náčrte
východiskovej situácie, hlavnými úlohami spojenými s riadením hraníc sú:







pokračovanie v budovaní a rekonštrukcii technických systémov na vonkajšej hranici s Ukrajinou
za účelom zabezpečenia vyššej efektivity v implementácii dohľadu;
pokračovanie v modernizácií a obmene technických zariadení, ktoré sa používajú na
hraničných priechodoch pri vykonávaní hraničných kontrol;
zabezpečenie pokračovania vo financovaní aktivít spojených s kontrolou vonkajších hraníc SR;
implementácia odporúčaní Schengenského hodnotenia SR v oblasti vzdušnej a pozemnej
hranice;
sledovanie vývoja v zavádzaní nových technológií pri výkone hraničnej kontroly a v prípade
potreby a efektívnosti ich použitia v SR a pripravenosť na ich zavedenie do praxe;
zabezpečenie technických a jazykových školení pre príslušníkov hraničnej polície, ktorí
zabezpečujú kontrolu vonkajších hraníc SR.

Vonkajšia hranica SR s Ukrajinou je vystavená aktivitám vo forme nelegálnej migrácie a rôznych foriem
trestnej činnosti (napr. pašeráctvo, predovšetkým cigariet) a preto je nevyhnutné zvýšiť efektivitu jej
kontroly prostredníctvom osobitnej detekcie a monitorovania technickými prostriedkami. Ich využitie
v praxi doteraz jasne ukázalo, že tieto špeciálne detekčné zariadenia sú vhodnou a efektívnou zložkou
systému technickej kontroly na vonkajších hraniciach, ktorá umožňuje príslušníkom hraničnej polície
reálny prehľad o dianí v kontrolovaných oblastiach vonkajšej hranice a v prípade nepovoleného
prekročenia hranice (alebo pašovania tovaru cez pohraničnú rieku) prijať opatrenia na zaistenie osôb
alebo tovaru.
Od roku 2016 do roku 2018 plánuje SR použiť približne 9,3 mil. EUR na riadenie kontroly hraníc a
približne 4,8 mil. EUR na úlohy spojené s SIS.
Za účelom podpory integrovaného riadenia hraníc a na zabezpečenie jednotnej a vysokej úrovne
kontroly vonkajších hraníc a hladkého prechodu vonkajších hraníc v súlade so Schengenským acquis,
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hlavnými úlohami plánovanými v rámci ISF v období 2014-2020, sú ďalší vývoj EUROSUR-u v rámci
národného cieľa 1 EUROSUR, zlepšenie úrovne odborných a jazykových školení pre policajtov, ktoré sú
implementované v rámci národného cieľa 4 unijného aquis a použitie moderných technológií na
hraniciach, ako aj modernizácia SIS II implementovaná v rámci národného cieľa 6 - Národné kapacity.
SR chce zaviesť nové technológie na hraniciach, profesionálne pripravených príslušníkov hraničnej
polície ako aj podporu výmeny informácií a schopností reakcie.

Národný cieľ 1

Hranice – EUROSUR

V súlade s nariadením (EU) č. 1052/2013 Európskeho parlamentu a Rady zo dňa 22. októbra 2013, o
zriadení Európskeho systému hraničného dozoru (Eurosur), Slovensko určilo a zriadilo národné
koordinačné centrum ktoré koordinuje výmenu informácií medzi všetkými úradmi zodpovednými za
dohľad nad vonkajšou hranicou na národnej úrovni, ako aj s ostatnými národnými koordinačnými
centrami.
Za účelom rozvoja Eurosuru v súlade s predpismi a usmerneniami Únie, je nevyhnutné pokračovať v
investovaní do zriadenia a modernizácie systému monitorovania hraníc v SR.
Preto SR plánuje pokračovať v budovaní stacionárnych a mobilných technických zariadení na celom
severnom úseku Slovensko-Ukrajinskej vonkajšej hranice a v postupnej obmene ručných technických
prostriedkov (nočné videnie a termokamery). Týmto spôsobom bude možné zistiť prípady
nedovoleného prekročenia vonkajších hraníc vo fáze tzv. prvej tranže, t.j. bezprostredne po jej
prekročení. Včasné zaregistrovanie nedovoleného prekročenia hranice stacionárnymi technickými
zariadeniami výrazne zvyšuje šancu zistenia nelegálnych migrantov.
V záujme posilnenia schopnosti reakcie bude tiež nevyhnutné zabezpečiť výmenu pick-up vozidiel,
terénnych vozidiel, osobných vozidiel, terénnych motocyklov, skútrov, špeciálnych vozidiel na obsluhu
stacionárnych technických prostriedkov, monitorovacích vozidiel.
Taktiež bude nevyhnutné zabezpečiť výmenu komunikačných zariadení používaných na koordináciu
dozoru (najmä prenosných a automobilových vysielačiek).
V nasledujúcom období bude nevyhnutné zabezpečiť modernizáciu budov, v ktorých sú rozmiestnené
oddelenia zabezpečujúce dohľad nad Slovensko-Ukrajinskou vonkajšou hranicou.

Z prostriedkov ISF Hranice budú financované nasledujúce akcie:
Akcia 1: Mobilné technické prostriedky (kamery pre nočné videnie a termokamery).
Akcia 2: Opatrenia zvyšujúce kapacity reakcie (automobily).
Požadovaným výsledkom je zlepšenie kapacít reakcie hliadkových jednotiek.
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Národný cieľ 2

Hranice – Výmena informácií

V súlade s EXIM-om je výmena informácií medzi členskými štátmi podstatným nástrojom orgánov
presadzovania práva. Medzinárodné a bilaterálne dohody boli doplnené nástrojmi a systémami EÚ,
ako sú Schengenský Informačný Systém a Informačný Systém Europol, so zabudovanými zárukami na
ochranu súkromia a osobných údajov v súlade s Chartou základných práv.
Na cezhraničnú výmenu informácií sú používané tri hlavné zdroje:
1. Ústredne SIRENE môžu získať doplňujúce informácie od členského štátu, ktorý vydal výstrahu.
2. Výmena informácií medzi národnými jednotkami Europolu a Europolom. Tieto môžu taktiež
uskutočňovať bilaterálnu výmenu informácií o zločine mimo mandátu Europolu a bez účasti
Europolu.
3. Národné ústredne Interpolu, operujúce v režime 24/7 zabezpečujú výmenu informácií v rámci
Interpolu, ako aj bilaterálne bez účasti Interpolu. Národné centrálne ústredne používajú
komunikačný nástroj I- 24/7, vyvinutý Interpolom.
Výmena informácií môže mať podobu investovania do komunikačných systémov za účelom zlepšenia
komunikácie rozličných orgánov a inštitúcií zodpovedných za riadenie hraníc, školení a kurzov, stretnutí
expertov, seminárov medzi rôznymi orgánmi, inštitúcií zodpovedných za riadenie hraníc za účelom
posilnenia výmeny informácií alebo zlepšenia spolupráce, zriaďovania databázy, štatistických nástrojov
týkajúcich sa riadenia hraníc, ktoré majú byť použité inými orgánmi/inštitúciami zodpovednými za
riadenie hraníc, atď.
Slovenská republika neplánuje v rozsahu národného programu ISF v rámci národného cieľa 2 aktivity
a projekty z oblasti výmeny informácií. Investície do SIS II a SIRENE sú podporované v rámci
národného cieľa 6.

Národný cieľ 3

Hranice – Spoločné normy Únie

Dňa 7. apríla 2017 vstúpila do platnosti novela Kódexu schengenských hraníc (nariadenie (EÚ)
2017/458), ktoré zaviedla 100% kontrolu osôb využívajúcich právo voľného pohybu Únie (EÚ, EHP,
Švajčiarsko a ich rodinní príslušníci) na vonkajších hraniciach s použitím príslušných databáz.
Po zavedení tohto nového opatrenia do praxe došlo k výraznému zvýšeniu času na odbavenie
cestujúceho v priemere z 6 na 18 sekúnd (až doteraz sa na osoby uplatňovala len takzvaná minimálna
kontrola dokladov) ktorá nevyžadovala povinnú kontrolu v príslušných databázach).
Podľa súčasných právnych predpisov (právo Európskej únie) môže byť hraničná kontrola
prostredníctvom brán ABC vykonaná na občanov EÚ, EHP a Švajčiarska, ak sú držiteľmi takzvaných
biometrických pasov.
V roku 2016 prekročilo vonkajšiu hranicu Slovenskej republiky na letisku M. R. Štefánika 914 453
cestujúcich (881 664 v roku 2015 a 779 359 v roku 2014). Z počtu 914 453 osôb, ktoré podstúpili
hraničnú kontrolu v roku 2016, z toho 797 113 boli občania EÚ, EHP alebo Švajčiarska, na ktorých by
sa hraničná kontrola prostredníctvom ABC brán mohla vykonať. Obstaranie ABC brán výrazne uľahčí
vykonanie hraničnej kontroly na letisku Bratislava R. Štefánika.
12

verzia 4.2, schválená Európskou komisiou dňa 27.11.2019

Akcia 1: Zavedenie automatického systému hraničnej kontroly na letisku Bratislava R. Štefánika.
Požadovaný výsledok: urýchlenie cezhraničného pohybu cestujúcich a zlepšenie bezpečnosti
vonkajších hraníc.

Národný cieľ 4

Hranice – Acquis Únie

SR sa zaviazala zvýšiť úroveň jazykových školení a školení expertov pre členov Policajných zložiek ktorí
zabezpečujú ochranu vonkajších hraníc EÚ a zároveň prispôsobiť svoje národné osnovy spoločným
osnovám, sektorovému kvalifikačnému rámcu a kurzom základných práv. Príprava a implementácia
vzdelávacích aktivít je založená na aktuálnom Schengenskom acquis. Dôraz je kladený na vzdelávanie
a školenie vo všetkých oblastiach Schengenského acquis. Príprava školiacich aktivít je ovplyvňovaná
výsledkami rizikových analýz, novými trendmi v oblasti falšovania a pozmeňovania cestovných
dokladov a verejných listín. Školenia budú taktiež zamerané na ochranu a rešpektovanie ľudských práv
a slobôd. V tejto oblasti je veľmi výrazná spolupráca s mimovládnymi organizáciami.
Vstup do EÚ otvoril Policajným zložkám nové príležitosti pre priamu spoluprácu s ostatnými členskými
štátmi EÚ. Z tohto dôvodu SR kladie dôraz na jazykové školenia policajtov v tejto oblasti a vytvorila
koncept systematických školení.
V rámci Schengenského hodnotenia Slovenskej pozemnej hranice, ktoré SR absolvovala v rokoch 2012
a 2013 bola iniciatíva jazykových školení hraničnej polície intenzívne podporovaná Schengenskou
hodnotiacou komisiou.
Z prostriedkov ISF Hranice budú financované nasledujúce akcie:
Akcia 1: Jazykové školenia (Anglický, Ruský, Ukrajinský jazyk)
Požadovaným výsledkom je odborne pripravení príslušníci pohraničnej stráže.

Národný cieľ 5

Hranice – Budúce výzvy

Je nevyhnutné vyvinúť integrovaný prístup k úlohám vznikajúcim z migračného tlaku a žiadostí o azyl a
z riadenia vonkajších hraníc Únie a zabezpečiť rozpočet a adekvátne zdroje na vysporiadanie sa s
mimoriadnymi situáciami v duchu rešpektovania ľudských práv a solidarity medzi všetkými členskými
štátmi a zároveň pamätať na národnú zodpovednosť a zabezpečiť jasné rozdelenie úloh.
Stratégia vnútornej bezpečnosti Európskej únie prijatá Radou vo februári 2010 predstavuje spoločnú
agendu na riešenie týchto spoločných bezpečnostných výziev. Oznámenie komisie z novembra 2010 s
názvom „Stratégia vnútornej bezpečnosti Európskej únie v akcii“ preklápa strategické zásady a
usmernenia do konkrétnych opatrení identifikovaním piatich strategických cieľov: narušenie
medzinárodných zločineckých sietí, prevencia terorizmu a zabránenie radikalizácie a náboru, zvýšenie
úrovne bezpečnosti občanov a podnikov v kyberpriestore, posilniť bezpečnosť v oblasti riadenia hraníc
a zvýšiť úroveň odolnosti Európy voči krízam a katastrofám.
Členské štáty by sa tiež v rámci národných cieľov mali usilovať o budovanie kapacít, aby dokázali čeliť
prichádzajúcim výzvam, vrátane súčasných a budúcich hrozieb a tlakov na vonkajších hraniciach, berúc
do úvahy hlavne analýzy vypracované príslušnými únijnými agentúrami.
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Slovenská republika neplánuje pod týmto národným cieľom v rámci Národného programu ISF žiadne
aktivity a projekty, nakoľko zamýšľa použiť finančné prostriedky z ISF na iné národné ciele. V
súčasnosti nie je v pláne financovať oblasť budúcich výziev z iných zdrojov.

Národný cieľ 6

Hranice – Národné kapacity

Správa zo Schengenského hodnotenia popisuje nedostatočnú vzdušnú kontrolu ako hlavný
nedostatok, nakoľko lietadlá používané na mieste boli vyhodnotené ako nedostatočné na vykonávanie
adekvátnej vzdušnej kontroly, obzvlášť v severnej časti vonkajšej hranice. Obstaranie helikoptéry s
adekvátnym technickým vybavením je nevyhnutné pre okamžitú schopnosť reakcie na vonkajšej
hranici.
V nasledujúcom období bude nevyhnutné postupne obmeniť technické vybavenie, ktoré je používané
pri výkone hraničnej kontroly. Konkrétne ide o informačné technológie, technológie na kontrolu
cestovných dokladov, snímanie biometrických údajov, technické nástroje na odhaľovanie falošných
alebo falšovaných cestovných dokladov. Takisto je potrebné prijať opatrenia na zlepšenie schopností
hraničnej polície odhaľovať falšované dokumenty pomocou rekonštrukcie tréningovej miestnosti a
Modernizácia a výmena hardvérových zariadení národného rozhrania SIS II (N.SIS) s cieľom dosiahnuť
požadované technické schopnosti a výkonnosť N.SIS pre potreby plnenia úloh Ministerstva vnútra SR
a príslušných útvarov štátnej správy ako aj v súlade s novou funkcionalitou SIS II, požiadaviek na
budovanie nových európskych informačných systémov a ich vzájomnú interoperabilitu.

Z prostriedkov ISF Hranice budú financované nasledujúce akcie:
Akcia 1: Investovanie do implementácie nových technológií zameraných na rozvoj kapacít hraničnej
kontroly - vzdušnej kontroly - nákup helikoptéry.
Akcia 2: Výmena technických zariadení (stacionárne a mobilné nástroje na skúmanie dokumentov)
používané počas výkonu hraničnej kontroly a rekonštrukcia tréningovej miestnosti a obnova
technického vybavenia pre druhú a tretiu líniu kontroly dokumentov.
Akcia 3: Modernizácia a výmena hardvérových zariadení národného rozhrania SIS II (N.SIS) s cieľom
dosiahnuť požadované technické schopnosti a výkonnosť N.SIS pre potreby plnenia úloh Ministerstva
vnútra SR a príslušných útvarov štátnej správy ako aj v súlade s novou funkcionalitou SIS II, požiadaviek
na budovanie nových európskych informačných systémov a ich vzájomnú interoperabilitu.
Akcia 4: Vývoj a implementácia systému vstupu a výstupu EÚ (EES). Financovanie tejto priority bude
poskytnuté tak, ako je uvedené v oddiele 7.
Akcia 5: Vývoj a implementácia Európskeho systému pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS).
Financovanie tejto priority bude poskytnuté tak, ako je uvedené v oddiele 7.
Akcia 6: Podpora rýchlej a efektívnej modernizácie národných komponentov SIS v súlade
s požiadavkami Nariadenia (EÚ) 2018/1861. Financovanie tejto priority bude poskytnuté tak, ako je
uvedené v oddiele 7.
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Akcia 7: Vývoj a implementácia systému vstup/výstup v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu
a Rady (EÚ) 2017/2226 z 30. novembra 2017, v rozsahu nákupu technického vybavenia vrátane
potrebného softvérového vybavenia nevyhnutného na jeho prevádzku.
Akcia 8: Obmena a doplnenie technických zariadení IS Migra na útvaroch zabezpečujúcich kontrolu
hraníc, ktoré sú používané na evidenciu cudzincov neoprávnene prekračujúcich vonkajšiu hranicu,
resp. ktorí sa pokúsili o neoprávnené prekročenie vonkajšej hranice, ktorým bol odopretý vstup na
územie SR, ktorí sa neoprávnene zdržiavajú na území SR a žiadateľov o medzinárodnú ochranu.

Špecifická akcia 2

FRONTEX technické vybavenie

N/A

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 3

OPERATÍVNA PODPORA

Slovenská republika týmto potvrdzuje, že dodržiava acquis Únie upravujúce problematiku hraníc a víz.
Slovenská republika týmto potvrdzuje, že dodržiava acquis Únie a usmernenia pre dobrú správu v
oblasti hraníc a víz, predovšetkým schengenský katalóg pre kontrolu vonkajších hraníc, praktickú
príručkou pre príslušníkov pohraničnej stráže a príručku o vízach.

Národný cieľ 1

Operatívna podpora – Víza

Slovenská republika neplánuje využiť operatívnu podporu pre špecifický cieľ Víza.

Národný cieľ 2

Operatívna podpora – Hranice

Slovenská republika neplánuje využiť operatívnu podporu pre špecifický cieľ Hranice.
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ŠPECIFICKÝ CIEĽ 5

PREDCHÁDZANIE A BOJ PROTI TRESTNEJ ČINNOSTI

Vzhľadom na potreby uvedené v popise východiskovej situácie je pre SR hlavnou prioritou zabezpečiť
vnútornú a európsku bezpečnosť so zameraním sa na nasledujúce oblasti:




vyvinúť nástroje a metódy prevencie a boja proti cezhraničnej závažnej a organizovanej
trestnej činnosti;
posilniť kapacity a spoluprácu prostredníctvom výmeny informácií na národnej a
medzinárodnej úrovni;
posilniť kapacity v boji proti obchodovaniu s ľuďmi, organizovanej trestnej činnosti ako aj
posilniť kapacity na podporu obetí.

Uvedené priority sú založené na súčasných geopolitických vplyvoch, európskej a národnej bezpečnosti
a sú v súlade s cieľmi definovanými v nariadení ISF Polícia.
Berúc do úvahy potreby a priority, SR sa zameria na nasledujúce ciele:






zavedie nástroje a metódy pre prevenciu a boj proti závažnej a organizovanej trestnej
činnosti
SR zavedie jednotné a aktuálne postupy a metódy pre odhaľovanie závažnej a organizovanej
trestnej činnosti vrátane problematiky obchodovania s ľuďmi, podpory obetiam trestnej
činnosti (deti a iné zraniteľné skupiny obetí) ochrany pred kyberkriminalitou (budovanie
kapacít a spolupráca s mimovládnymi organizáciami), výroby a obchodovania s drogami ako
aj štandardné forenzné operatívne postupy v oblasti analýzy DNA, balistiky a toxikológie.
zabezpečí efektívnu výmenu informácií
SR bude investovať do zriadenia, modernizácie a ďalšieho rozvoja IT systémov a sietí tak, aby
bola zabezpečená ich kompatibilita s ostatnými národnými a centrálnymi IT systémami EÚ. Ide
o nevyhnutný predpoklad pre efektívnu výmenu informácií súvisiace s trestnou činnosťou v
rámci cezhraničného pôsobenia.
posilní kapacity na boj proti závažnej a organizovanej trestnej činnosti a poskytne podporu
obetiam trestnej činnosti a iným zraniteľným skupinám
SR bude finančné prostriedky investovať do posilnenia kapacít obstaraním potrebného
materiálneho a technického vybavenia (napr. jednomotorové ľahké lietadlá, autá, vybavenie
pre forenznú chémiu, balistiku a toxikológiu). Za účelom zaviesť funkčný systém v oblasti
podpory obetí sa SR zameria na vzdelávacie moduly pre orgány presadzujúce právo ako aj na
špecificky zamerané tréningové aktivity, ktoré budú súčasťou projektov realizovaných v rámci
jednotlivých národných cieľov.

Akcie financované v rámci finančného nástroja ISF Polícia sú v súlade s vyššie stanovenými prioritami
ako aj prioritami zahrnutými politickom cykle EÚ.
Problematika všeobecnej bezpečnosti, prevencie kriminality ako aj radikalizmu a extrémizmu budú
financované z prostriedkov štátneho rozpočtu SR, a z finančných prostriedkov iných finančných
nástrojov, v rámci ktorých sú relevantné projekty implementované.
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Národný cieľ 1

Trestná činnosť – Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti

Pre efektívny boj proti kyberkriminalite SR zriadi integrované celoštátne centrum pre monitorovanie a
reportovanie nelegálneho obsahu a využívania internetu, s dôrazom na sexuálne zneužívanie detí,
vrátane výroby a šírenia detskej pornografie, obchodovanie s ľuďmi, ohrozovanie identity a ostatné
formy trestnej činnosti, podľa klasifikácie príslušných vnútroštátnych právnych predpisov (trestné
právo). Okrem iného, SR bude implementovať nástroje a metódy pre zabezpečenie bezpečného
kyberprostredia.
V oblasti forenzných vied chce SR zaviesť ISO štandardy a to pre pracovné prostredie a školiace
programy. Cieľom SR je zabezpečiť súlad s medzinárodnou normou STN EN ISO/IEC 17025. Tento
proces bude vyžadovať adekvátne ľudské zdroje, ktoré budú zabezpečené prostredníctvom príslušných
školiacich aktivít, zodpovedajúceho laboratórneho vybavenia, technických nástrojov a štandardných
operatívnych postupov so zameraním na najnovšie metódy využívané v súlade s najnovšími vedeckými
poznatkami a výskumom. ISO štandardy budú podporované zriadením laboratória na analýzu DNA za
účelom zabezpečenia vyššej úrovne odhaľovania kriminality, modernizáciou technického vybavenia
a zavedením metodológie v oblasti forenznej balistiky, chémie a toxikológie.
SR sa tiež zameria na rozvoj detekčných nástrojov a metód, najmä pre oblasti obchodovania s drogami
(vrátane znaleckého skúmania drog, anabolík, a iných neznámych látok, ktoré môžu byť použité ako
drogy), kyberkriminalita, finančná kriminalita a obchodovanie so zbraňami, ktoré sú v súčasnosti
považované za jedny z najvýnosnejších aktivít skupín organizovanej kriminality. Za účelom posilnenia
týchto procesov chce SR nadviazať úzku spoluprácu a partnerstvo s ostatnými verejnými orgánmi.

Z fondu ISF Polícia budú financované nasledujúce akcie:
Akcia 1: Zriadenie národného centra pre monitorovanie a nahlasovanie v oblasti kyberbezpečnosti.
Výsledkom tejto akcie bude zlepšenie odolnosti voči kyberkriminalite pomocou zriadeného
národného centra pre monitorovanie a nahlasovanie.
Akcia 2: Zavedenie ISO štandardov pre forenzné inštitúcie (v súlade s medzinárodnými ISO štandardmi)
modernizácia technického vybavenia pre DNA analýzu a rozvoj nástrojov a metód v oblasti biológie,
analýzy DNA a daktyloskopie.
Akcia zabezpečí účinnú cezhraničnú spoluprácu a odhaľovanie trestnej činnosti vytvorením nového
nástroja v oblasti biológie, analýzy DNA a daktyloskopie.
Akcia 3: Efektívne nástroje a metódy pre zvýšenie kapacít v oblasti závažnej a organizovanej trestnej
činnosti (napr. jednomotorové ľahké lietadlá, autá, technické vybavenie pre forenznú balistiku, chémiu
a toxikológiu).
Výsledkom tejto akcie bude zefektívnenie reakcie v predchádzaní a boji proti trestnej činnosti
zavedením efektívnych nástrojov a metodológie a iných adekvátnych opatrení.
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Národný cieľ 2

Trestná činnosť – Výmena informácií

SR použije prostriedky z fondu ISF Polícia na rekonštrukčné práce Centra policajnej a colnej spolupráce
(PCCC) Trstená – Chyžné, potrebné pre efektívnu policajnú a colnú spoluprácu medzi všetkými PCCC
operujúcimi na území SR a centrálnym úradom.
Slovensko bude investovať do modernizácie IT systémov zameraných na závažnú a organizovanú
trestnú činnosť, forenznú problematiku pre zabezpečenie cezhraničnej výmeny informácií (AFIS,
CODIS, EVIDENCE, EURODAC) medzi bezpečnostnými zložkami tak, a do kompatibility s centrálnymi IT
systémami a IT systémami spravovanými Policajným zborom SR. Čo sa týka systému EURODAC,
Slovensko bude investovať do modernizácie národnej časti systému.
SR zabezpečí prepojenie medzi SEINA a existujúcimi IT systémami policajných zložiek a MV SR, vrátane
prepojenia s bežnými pracovnými IT systémami SIRENE, EUROPOLU a INTERPOLU (rozšírenie SIENA), v
súlade s EXIM-om. Zabezpečenie externých prepojení umožní ľahšiu výmenu informácií medzi
EUROPOL-om a členskými štátmi EÚ.
K automatizovanej výmene informácií prostredníctvom siete Interpolu IBIN má Policajný zbor SR
zdržanlivý postoj. Od roku 2010 funguje v SR ABIS, vo forme celoštátnej siete. Je to systém ruskej
provenancie POISC (Profesionálny optický a skenovací identifikačný komplex), ktorý nie je kompatibilný
so systémom IBIN, operujúcou na báze kanadskej platformy. Ostatné krajiny EÚ taktiež operujú
odlišnými balistickými IT systémami, napríklad BallScan, Evofinder, Papilon, ktoré nie sú kompatibilné
s IBIN, alebo nekompatibilné medzi sebou navzájom.

Zo zdrojov ISF Polícia budú financované nasledujúce akcie:
Akcia 1: Investície do infraštruktúry a rekonštrukcie PCCC priestorov na posilnenie cezhraničnej
spolupráce
Akcia 2: Investície do IT systémov a technického vybavenia pre oblasť závažnej a organizovanej trestnej
činnosti a forenznej problematiky, vrátane ich modernizácie
Akcia 3: Rozšírenie a modernizácia infraštruktúry pre zber a výmenu dát (rozšírenie SIENA), vrátane
jeho implementácie do pracovných postupov SIRENE, INTERPOLU a ďalších príslušných úradov
Akcia 4: Zriadenie nových alebo investície do existujúcich národných ústrední informácií o pasažieroch
(NUIP), pre rozvoj implementáciu IT systému PNR v súlade s odsekom 1 (e) článku 4 nariadenia (EÚ) č.
513/2014
Akcia 5: IT riešenia nevyhnutné pre zvýšenie výmeny informácií s ostatnými členskými štátmi EU a
interoperabilita s IT systémami a databázami, ktoré boli vyvinuté EU alebo inými členskými štítmi EU
Hlavným cieľom je zlepšiť cezhraničnú spoluprácu a budovanie kapacít pomocou modernizácie PCCC
Trstená-Chyžné, prostredníctvom rozšírenia infraštruktúry SIENA, vrátane aktualizácie existujúcich
IT systémov a rozvoja existujúcej NUIP pre zriadenie PNR.
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Národný cieľ 3

Trestná činnosť – Odborná príprava

Alokované finančné prostriedky budú použité na školenia, workshopy, semináre a sympóziá zamerané
na spoluprácu bezpečnostných zložiek so špecifickým zameraním na cezhraničné aktivity a témy.
Pokrytie jednotlivých oblastí a aktivít bezpečnostných zložiek zabezpečí zlepšenú cezhraničnú kultúru
spolupráce ich príslušníkov. Príslušníci bezpečnostných zložiek budú lepšie pripravení pre zapojenie sa
do spoločných akcii s bezpečnostnými zložkami iných členských štátov; pri riešení rôznych aspektov
závažnej a organizovanej trestnej činnosti.
SR plánuje do osnov policajného vzdelávania (stredných policajných škôl a škôl vyššieho policajného
vzdelávania) zahrnúť témy súvisiace s oblasťou závažnej trestnej činnosti.
Čo sa týka školení pre špecifické oblasti (napr. kyberkriminalita, drogová problematika a pod.), aktivity
pre tieto oblasti budú začlenené do investičných projektov implementovaných v rámci jednotlivých
národných cieľov národného programu Fondu pre vnútornú bezpečnosť ako doplňujúce aktivity, resp.
ako aktivity s pridanou hodnotou projektu.

Zo zdrojov ISF Polícia bude financovaná nasledujúca akcia:
Akcia 2: Workshopy, semináre, sympóziá určené pre orgány presadzovania práva, výmena skúseností
a praxe v rozličných oblastiach aktivít orgánov presadzovania práva.
Cieľom akcií je prispieť ku kultúre spoločného vymáhania práva prostredníctvom školení
zameraných na výmenu know-how a zručností v rámci kontextu orgánov presadzujúcich právo.

Národný cieľ 4

Trestná činnosť – Podpora obetiam

SR sa chce sústrediť na rozvoj a podporu aktuálnych nástrojov a metód súvisiacich s poskytovaním
pomoci detským obetiam trestnej činnosti a iným zraniteľným skupinám a to zriadením špeciálnych
výsluchových miestností. V súčasnosti v SR absentujú miestnosti slúžiace na vypočúvanie detských
obetí trestnej činnosti a iných zraniteľných skupín, vrátane obetí obchodovania s ľuďmi. Taktiež
absentuje adekvátne technické vybavenie potrebné pre samotný vyšetrovací proces vedený
príslušnými orgánmi polície.
V rámci príslušného národného cieľa SR zabezpečí implementáciu smernice Európskeho parlamentu a
Rady 2012/29/EU, ktorou sa ustanovujú minimálne normy o právach, podpore a ochrane obetí
trestných činov. Implementácia tejto smernice bude zahŕňať aj budovanie kapacít v oblasti
vyšetrovania detských obetí trestných činov a iných zraniteľných skupín. Cieľom je znížiť riziko
sekundárnej viktimizácie obetí trestných činov v trestnom konaní. Čo sa týka budovania kapacít, SR
zabezpečí zapojenie relevantných inštitúcií do mechanizmu poskytovania podpory obetiam.
Podpora bude poskytovaná aj obetiam obchodovania s ľuďmi a to prostredníctvom relevantných
nástrojov pre účinné monitorovanie, zdokumentovanie a samotný vyšetrovací proces trestnej činnosti
v danej oblasti.
Zo zdrojov ISF Polícia bude financované nasledujúca akcia:
Akcia 1: Zriadenie špeciálnych výsluchových miestností pre detské obete trestnej činnosti a obzvlášť
zraniteľné obete trestnej činnosti, vrátane budovania kapacít.
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Požadovaným výsledkom ochrana obetí trestnej činnosti a budovanie kapacít v oblasti vyšetrovania
trestnej činnosti.

Národný cieľ 5

Trestná činnosť – Posudzovanie hrozieb a rizík

Otázka a problematika závažnej a organizovanej trestnej činnosti a hodnotenie hrozieb a rizík je úzko
spojená s oblasťou prevencie a boja proti trestnej činnosti. Dôsledky ekonomickej krízy majú za
následok vznik viacerých typov kriminality, ktoré je potrebné potláčať na národnej aj európskej úrovni.
Posudzovanie rizík v súvislosti s rôznymi typmi trestnej činnosti by malo byť považované za komplexnú
otázku, ktorá musí byť riešená v súlade s adekvátnou prevenciou.
V rámci príslušného národného cieľa nie sú plánované žiadne akcie na realizáciu.

ŠPECIFICKÝ CIEĽ 6

RIZIKÁ A KRÍZY

Kľúčovým strategickým dokumentom bezpečnostnej politiky SR je Bezpečnostná stratégia SR, na ktorej
sú založené ďalšie národné stratégie a bezpečnostné koncepty, vrátane Národného akčného plánu na
boj proti terorizmu, alebo Stratégia riadenia a rozvoja civilnej ochrany. Bezpečnostná stratégia SR
definuje hlavné prvky národnej bezpečnostnej politiky pre zaistenie bezpečnosti krajiny a obyvateľov
pred násilnými hrozbami alebo nepredvídateľnými udalosťami.
Berúc do úvahy globálnu politickú situáciu a súvisiace hrozby, je žiaduce aby bol zabezpečený neustály
vývoj bezpečnostných stratégií a koncepcií. Bezpečnostný systém musí reagovať na neustále meniace
sa vonkajšie faktory.
Na zaistenie bezpečnosti a efektívneho boja proti rizikám a potenciálnym hrozbám sa chce SR zamerať
na posilnenie administratívnych a operatívnych kapacít pre efektívne riadenie bezpečnostných hrozieb
a rizík.
V súlade s bezpečnostnou stratégiou vyvinie SR adekvátne operatívne nástroje a akčné plány s cieľom
zabezpečiť efektívne nástroje hodnotenia a prevencie hrozieb ako aj nástroje zabezpečujúce jednotné
postupy spolupráce medzi príslušnými orgánmi ministerstva. V záujme posilnenia kapacít sa SR chce
zamerať na zlepšenie cezhraničných aktivít (rozvoj nástrojov a opatrení) a zefektívnenie výmeny
informácií v rámci bezpečnostných zložiek.
V oblasti CBRN je pre SR prioritou zaistenie adekvátnej reakcie v prípade možných ohrození a rizík. SR
bude pokračovať v zavádzaní vzdelávacích modulov určené pre pracovníkov “prvého kontaktu” v rámci
MV SR a P PZ, ako aj pre iné ústredné orgány štátnej správy (Ministerstvo spravodlivosti SR, súdnictvo)
a vzdelávacie inštitúcie. V záujme posilnenia národných kapacít použije SR prostriedky z fondu ISF
Polícia na modernizáciu IT systémov pre zber dát a identifikáciu incidentov v oblasti CBRN a výbušnín.
Na posúdenie možných hrozieb a rizík je potrebné používať primerané nástroje a postupy na zaistenie
bezpečnosti osôb a zvýšenie efektívnosti odborných pyrotechnických činností. Z tohto dôvodu SR
zabezpečí primerané nástroje prostredníctvom nákupu robotických manipulátorov a zároveň posilní
kapacity na prevádzkovanie pyrotechnických činností.
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Oblasť informačných a komunikačných systémov súvisiacich s bezpečnosťou rizík a krízovým riadením
bude financovaná zo štátneho rozpočtu SR a zdrojov iných finančných nástrojov implementovaných
v SR.

Národný cieľ 1

Riziko – Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti

Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti v oblasti riadenia rizík a krízového manažmentu je
predmetom vývoja horizontálnych metód a nástrojov, vrátane komplexných stratégií. Hoci SR v
porovnaní s ostatnými členskými štátmi EÚ nie je pokladaná za štát s možným priamym ohrozením
teroristickými útokmi alebo podobnými hrozbami, nástroje a opatrenia zamerané pre prevenciu sú
aplikované spoločne ako súčasť výcvikových aktivít, zvyšovania podvedomia verejnosti ako aj v oblasti
včasného varovania a vyhodnocovania. Podobný prístup bude aplikovaný aj v období rokov 2014-2020.
V rámci príslušného národného cieľa nie sú plánované žiadne akcie na realizáciu.

Národný cieľ 2

Riziko – Výmena informácií

Systém centrálnej databázy - Bombové dátové centrum (BDC) bol zriadený v roku 2009 a je prepojený
s Národnou kriminálnou agentúrou SR, regionálnymi policajnými oddeleniami ako aj Hasičským a
záchranným zborom SR. Systém slúži na zber dát a identifikáciu incidentov a použitých výbušnín a
umožňuje príslušným bezpečnostným zložkám efektívnu spoluprácu a výmenu informácií v danej
oblasti. Investíciou do modernizácie systému sa zabezpečí jeho väčšia kapacita, vrátane vyššej
efektivity výmeny údajov medzi relevantnými bezpečnostnými zložkami. Zároveň sa zaistí efektívnejšie
zálohovanie údajov vrátane zvýšenej bezpečnosti uložených dát.
V roku 2013 bol zriadený informačný systém ENVIRO. Systém slúži na zber dát, analýzu a monitoring
všetkých nelegálnych aktivít súvisiacich s CBRN a je napojený na informačný systém ACHERON (systém
na komplexnú kriminalistickú analýzu). S obmedzeným prístupom k dátam môže byť využívaný aj
ostatnými verejnými orgánmi, ako napríklad Úradom verejného zdravotníctva SR a Úradom jadrového
dozoru SR. S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň policajných operácií súvisiacich s CBRN, ako aj operácií
v oblasti výbušnín bude SR investovať do modernizácie spomenutých IT systémov.
Akcia 1 zameraná a zriadenie jednotného informačného a komunikačného systému pre riadenie rizík a
krízové riadenie bude financovaný z prostriedkov štátneho rozpočtu SR a z iných finančných nástrojov
implementovaných v SR.

Zo zdrojov ISF Polícia budú financované nasledujúce akcie:
Akcia 1: Jednotný informačný a komunikačný systém pre riadenie bezpečnostných rizík a krízový
manažment.
Realizáciou tejto akcie bude zlepšenie „času reakcie“ a spätnej väzby zriadením informačného
systému.
Akcia 2: Investície do modernizácie IKT pre zber dát a analýzu výbušnín (BDC), nebezpečných
materiálov a prekurzorov a informácií súvisiacich s budovami a objektmi v spojitosti s CBRN.
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Cieľom akcie je zabezpečiť vyšší stupeň pripravenosti orgánov presadzujúcich právo a spoluprácu
bezpečnostných a krízových zložiek pomocou modernizácie existujúcich IT systémov.

Národný cieľ 3

Riziko – Odborná príprava

Pre zabezpečenie efektívnej reakcie na rôzne bezpečnostné riziká a hrozby je nevyhnutné, aby SR mala
personálne kapacity vyškolené na vysokej úrovni, schopné aplikovať svoje skúsenosti a vedomosti v
prípade rizika a zmierniť jeho možné dôsledky.
SR sa sústredí na rozvoj komplexnej informačnej a tréningovej schémy, osobitne pre oblasť
bezpečného zaobchádzania s nebezpečnými materiálmi a adekvátnou reakciou v prípade ďalších
incidentov súvisiacich s riadením rizík a krízového plánovania. SR chce taktiež pokračovať v
tréningových aktivitách súvisiacich s problematikou CBRN a rozvinúť ich na úroveň cezhraničnej
spolupráce.
Zo zdrojov ISF Polícia bude financovaná nasledujúca akcia:
Akcia 2: Semináre a workshopy s praktickými cvičeniami určené pre príslušníkov polície, sudcov a
prokurátorov s dôrazom na výmenu informácií, zdokumentovania zločinov súvisiacich s CBRN a
pyrotechniky a na príslušné medzinárodné a národné právne predpisy, vrátane ich aplikácie v praxi.
Cieľom akcie je zabezpečiť vysokú úroveň pripravenosti pracovníkov bezpečnostných a
záchranárskych zložiek, vrátane reakcie na riziká súvisiace s bezpečnosťou.

Národný cieľ 4

Riziko – Podpora obetiam

V oblasti podpory obetiam v súvislosti s riadením rizík a krízového manažmentu, SR už vyvinula
niekoľko nástrojov pre zlepšenie koordinácie a posilnenia kapacít na prevenciu, podporu a reakciu v
prípade výskytu rizík a hrozieb. V záujme zaistenia primeranej koordinácie rizík by mala byť pozornosť
zameraná na zvyšovanie povedomia verejnosti, ako aj na poskytovanie psychologickej pomoci
obetiam. Pre poskytovanie takéhoto druhu pomoci sú nevyhnutné počiatočné investície do
príslušného vzdelávania a výcviku, zatiaľ čo vzdelávanie by malo byť realizované prostredníctvom
informačných kampaní zameraných na bezpečnostné zložky, vzdelávacie inštitúcie a širokú verejnosť.
Potrebné výcvikové moduly sú opísané v rámci národného cieľa č. 3.
V rámci príslušného národného cieľa nie sú plánované žiadne akcie na realizáciu.

Národný cieľ 5

Riziko – Infraštruktúra

Otázka riadenia rizík a krízového manažmentu v oblasti ochrany kritickej infraštruktúry, vrátane
ochrany obyvateľstva je v SR považovaná za prierezovú oblasť úzko prepojenú s oblasťami uvedenými
v príslušných národných cieľoch národného programu ISF. Problematika riadenia rizík a krízového
manažmentu, vrátane ochrany kritickej infraštruktúry musí byť riešená prostredníctvom efektívnej
štruktúry výmeny informácií ako aj riadenia systému včasného varovania a hodnotenia rizík a hrozieb.
Tieto oblasti budú riešené v rámci akcií opísaných v národných cieľoch č. 2.
V rámci príslušného národného cieľa nie sú plánované žiadne akcie na realizáciu.
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Národný cieľ 6

Riziko – Včasné varovanie a krízový manažment

Ministerstvo vnútra SR riadi svoju vlastnú komunikačnú infraštruktúru a taktiež niekoľko ďalších
informačných systémov používaných inými verejnými orgánmi/ inštitúciami a verejnosťou. Tieto
systémy a komunikačná infraštruktúra sú časťou prevádzky centrálneho monitoringu zameraného na
monitorovací proces bezpečnostných komponentov.
Modernizácia komunikačnej infraštruktúry bude financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.
V rámci príslušného národného cieľa nie sú plánované žiadne akcie na realizáciu.

Národný cieľ 7

Riziko – Posudzovanie hrozieb a rizík

Aby sa mohli náležite a adekvátne posúdiť možné hrozby a riziká, je potrebné použiť primerané
nástroje a postupy na zabezpečenie bezpečnosti osôb a zvýšiť efektivitu výkonu pyrotechnických
odborných činností. Z tohto dôvodu Slovenská republika zabezpečí primerané nástroje a posilní
kapacity pre prevádzku pyrotechnickej činnosti nákupom robotických manipulátorov.
Zavedením diaľkovo ovládaných pyrotechnických robotických manipulátorov sa výkon
pyrotechnických činností rozšíri do oblastí, kde doteraz vykonávané byť nemohli z dôvodu hrozby
kontaminácie biologickými, chemickými, rádioaktívnymi a jadrovými látkami.
Prostredníctvom detekčných a ochranných prostriedkov sa zabezpečí účinný a rýchly zásah
pyrotechnických odborníkov proti hrozbe a zároveň ohrozenia života a zdravia postihnutých
pyrotechnických výrobkov bude minimalizovaný.

Z prostriedkov fondu ISF Polícia bude financovaná nasledujúca akcia:
Akcia 2: Opatrenia pre predchádzanie rizík, zavedenie nových metód a technológií v oblasti
pyrotechniky (obstaranie robotických manipulátorov pre posilnenie činnosti pyrotechnikov, vrátane
príslušných ochranných a detekčných prostriedkov).
Cieľom je zefektívniť posudzovanie hrozieb a rizík pomocou nových operatívnych nástrojov a
metodiky.
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Časť 4: INDIKATÍVNY HARMONOGRAM
Začiatok fázy
plánovania

Začiatok fázy
implem.

Začiatok fázy
ukončenia
implem.

Nákup SW

2018

2019

2021

2

Nákup SW

2018

2019

2021

NC1 –
EUROSUR

1

Mobilné technické
zariadenia

2016

2018

2020

SC2 – Hranice

NC1 –
EUROSUR

2

Zlepšenie reakčnej
schopnosti (automobily,
člny a malé plavidlá)

2016

2019

2021

SC2 - Hranice

NC3 –
Spoločné
normy Únie

1

Implementácia ABC
brán

2018

2019

2021

SC2 – Hranice

NC4 – Acquis
Únie

1

Jazyková príprava pre
príslušníkov hranič.
polície

2016

2016

2021

SC2 – Hranice

NC6 –
Národné
kapacity

1

Obstaranie helikoptéry

2016

2016

2021

SC2 – Hranice

NC6 –
Národné
kapacity

2

Obmena technického
vybavenia a
rekonštrukcia učebných
priestorov

2016

2017

2020

SC2 – Hranice

NC6 –
Národné
kapacity

3

Upgrade a údržba SIS II

2016

2018

2020

SC5 – Trestná
činnosť

NC1 –
Predchádzanie
a boj

1

Zriadenie národného
centra pre monitoring a
reportovanie v oblasti
kyberbezpečnosti

2016

2018

2022

SC5 – Trestná
činnosť

NC1 –
Predchádzanie
a boj

2

ISO štandardy pre
forenznú oblasť,
laboratórium pre DNA
analýzu

2016

2016

2019

SC5 – Trestná
činnosť

NC1 –
Predchádzanie
a boj

3

Nástroje a metódy
odhaľovania
organizovanej TČ

2016

2017

2022

SC5 – Trestná
činnosť

NC2 – Výmena
informácií

1

Infraštruktúra a
rekonštrukcia SKP

2016

2016

2021

SC5 – Trestná
činnosť

NC2 – Výmena
informácií

2

Upgrade a nákup IT
vybavenia, vrátane pre
forenznú oblasť

2016

2017

2021

SC5 – Trestná
činnosť

NC2 – Výmena
informácií

3

Rozšírenie a upgrade
infraštruktúry pre zber
a výmenu dát

2017

2018

2021

SC5 – Trestná
činnosť

NC3 –
Odborná
príprava

2

Wokshopy, semináre
pre orgány
presadzujúce právo

2016

2017

2021

Špecifický cieľ

NC / SA

Číslo
akcie

SC1 – Podpora
spoločnej
vízovej
politiky

NC1 –
Národné
kapacity

1

SC1 – Podpora
spoločnej
vízovej
politiky

NC1 –
Národné
kapacity

SC2 – Hranice

Názov akcie
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SC5 – Trestná
činnosť

NC4 – Podpora
obetiam

1

Podpora obetiam

2016

2018

2022

SC6 – Riziká a
krízy

NC2 – Výmena
informácií

1

Jednotný IS pre
bezpečnosť a krízový
manažment

2016

2018

2022

SC6 – Riziká a
krízy

NC2 – Výmena
informácií

2

IS pre zber údajov v
oblasti CBRN, výbušniny

2016

2017

2022

SC6 – Riziká a
krízy

NC3 –
Odborná
príprava

2

Odborná príprava pre
CBRN problematiku,
pyrotechnika,
zvyšovanie povedomia

2016

2018

2022

SC6 – Riziká a
krízy

NC7 –
Posudzovanie
hrozieb a rizík

2

Nástroje a metódy pre
krízové plánovanie,
pyrotechnika

2017

2018

2021
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Časť 5: SPOLOČNÉ UKAZOVATELE A UKAZOVATELE ŠPECIFICKÉ PRE
JEDNOTLIVÉ PROGRAMY
Merná
jednotka

Ukazovateľ

Východisková
hodnota

Cieľová
hodnota

Zdroj údajov

ŠPECIFICKÝ CIEĽ – SC1 VÍZA
Počet činností konzulárnej spolupráce vyvinutej s
pomocou fondu

Počet

0

0

Projekt

Počet zamestnancov preškolených s pomocou
fondu v oblasti spoločnej vízovej politiky

Počet

0

138

Projekt

Počet školení (poskytnuté hodiny)

Počet

0

8 832

Projekt

Počet špecializovaných miest v tretích krajinách
podporovaných fondom

Počet

0

0

Projekt

Percentuálne vyjadrenie a počet konzulátov zriadených alebo modernizovaných prostredníctvom finančnej pomoci
fondu z celkového počtu konzulátov
(i)

číslo

(ii)

percentuálne vyjadrenie

Počet

0

0

Projekt

%

0

0

Projekt

ŠPECIFICKÝ CIEĽ – SC2 HRANICE
Počet zamestnancov vyškolených s pomocou fondu
o aspektoch týkajúcich sa riadenia hraníc

Počet

0

150

Projekt

Počet školení o aspektoch týkajúcich sa riadenia
hraníc poskytnutých s pomocou fondu

Počet

0

72 000

Projekt

Počet infraštruktúr hraničných kontrol (kontroly a
dozor) a prostriedky vyvinuté alebo
zmodernizované pomocou fondu

Počet

0

129

Projekt

Počet prekročení hraníc na vonkajších hraniciach
prostredníctvom vchodov s automatizovaným
systémom

Počet

0

0

Projekt

Celkový počet prekročení hraníc

Počet

0

18 039 810

Projekt

Počet národnej infraštruktúry hraničného dozoru/
ďalej rozvíjané v rámci EUROSUR

Počet

0

0

Projekt

Počet prípadov ohlásených členským štátom
európskemu situačnému prehľadu

Počet

0

50

Reportovacia
správa

ŠPECIFICKÝ CIEĽ – SC5 TRESTNÁ ČINNOSŤ
Počet spoločných vyšetrovacích skupín a
operačných EMPACT podporovaných z fondu
vrátane zúčastnených členských štátov

Počet

0

5

Projekt

Počet úradníkov orgánov presadzovania práva,
ktorí sa zúčastnili na odbornej príprave týkajúcej sa
cezhraničných tém s finančným príspevkov z fondu

Počet

0

800

Projekt

Trvanie poskytnutých školení s pomocou fondu v
cezhraničnej oblasti

Osoby a dni

0

400

Projekt

Počet projektov v oblasti predchádzania trestnej
činnosti

Počet

0

6

Projekt

EUR

0

2 930 500

Projekt

Počet

0

1

Projekt

Finančná hodnota projektov v oblasti
predchádzania trestnej činnosti
Počet projektov podporených z fondu, ktorých
cieľom je zlepšiť výmenu informácií v oblasti o
presadzovaní práva, ktoré sa týkajú dátových
systémov, archívov alebo komunikačných nástrojov
Europolu (napr. zariadenie slúžiace na načítavanie
údajov, rozšírenie prístupu do aplikácie SIENA,
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projekty zamerané na zlepšenie vstupov do
analytických pracovných súborov, atď.)
ŠPECIFICKÝ CIEĽ – SC6 RIZIKÁ A KRÍZY
Počet nástrojov podporených s pomocou fondu,
ktoré sa zaviedli a/ alebo ďalej modernizovali, aby
sa členským štátom uľahčila ochrana kritických
infraštruktúr vo všetkých odvetviach hospodárstva

Počet

0

5

Projekt

Počet projektov podporených z fondu, ktoré súvisia
s posudzovaním a riadením rizík v oblasti vnútornej
bezpečnosti

Počet

0

4

Projekt

Počet stretnutí odborníkov, pracovných stretnutí,
seminárov, konferencií, publikácií, webových
stránok a online konzultácií zorganizovaných s
pomocou fondu

Počet

0

16

Projekt
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Časť 6: RÁMEC PRE PRÍPRAVU A IMPLEMENTÁCIU PROGRAMU ČLENSKÝM
ŠTÁTOM
6.1. Zapojenie partnerstva do prípravy programu
Partnerská spolupráca predstavuje vo všeobecnosti kľúčový prvok v procese prípravy národného
programu ISF. Aktívna účasť všetkých dotknutých orgánov je nevyhnutná na všetkých úrovniach
realizácie programu - príprava, implementácia a monitorovane programu na úrovni EÚ, regionálnej a
národnej úrovni, ak relevantné.
Počas prípravy národného programu sa zodpovedný orgán zameral na spoluprácu so zúčastnenými
stranami, potenciálnymi prijímateľmi, verejnými inštitúciami a súkromným sektorom a relevantnými
neziskovými organizáciami za účelom identifikácie potrieb a požiadaviek, ako aj opatrení k otázkam,
ktoré boli neskôr prediskutované v rámci politického dialógu (september 2013). Všetky uvedené strany
zohrali v príprave programu aktívnu úlohu.
Partnermi v oblasti ISF sú predovšetkým kompetentné útvary MV SR, útvary Prezídia Policajného zboru
a Ministerstvo zahraničných vecí SR, s ktorými bola konzultovaná celá príprava konečného návrhu
národného programu ISF.

6.2. Monitorovací výbor
Zodpovedný orgán zriadi na národnej úrovni monitorovací výbor. Hlavnou úlohou výboru bude
zabezpečiť komplementaritu fondu ISF k iným fondov implementovaným v SR, ako aj dohliadať na
plnenie cieľov stanovených v jednotlivých programoch (ISF Polícia a ISF Hranice), vrátane
monitorovania špecifických typov projektovej podpory.
Navyše, zodpovedný orgán bude každoročne predkladať monitorovaciemu výboru správu o vykonávaní
národného programu, predovšetkým o pokroku dosiahnutého v oblasti plnenia ukazovateľov a čerpaní
finančných prostriedkov. Zodpovedný orgán poskytne členom výboru informácie o plánovaných
výzvach na predkladanie žiadostí o grant ako aj informáciu o výsledkoch priebežného hodnotenia.

6.3. Spoločný monitorovací a hodnotiaci rámec
Prístup k monitorovaciemu a hodnotiacemu procesu bude založený na skúsenostiach s fondmi SOLID.
Monitorovací a hodnotiaci rámec bude upravený podľa nových požiadaviek a vykonávaný na
projektovej a programovej úrovni.
Monitorovanie na úrovni projektov bude riadené a zabezpečené zodpovedným orgánom na základe
správ o realizácií projektu a plnení ukazovateľov, predložených príjemcami a taktiež formou kontrol
vykonaných na mieste. Údaje budú zhromažďované zodpovedným orgánom a reportované EÚ v súlade
s príslušnými ustanoveniami horizontálneho nariadenia.
Monitorovanie na programovej úrovni bude vykonávané zodpovedným orgánom na základe
hodnotenia spoločných ukazovateľov; ich dosiahnutie, výsledky, dopady a efektivita v spojení s
finančnou hodnotou projektu. Celkové zhodnotenie programu bude následne prezentované
monitorovaciemu výboru. Hodnotenie programu bude zabezpečené v súlade s požiadavkami
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Horizontálneho nariadenia. Priebežná hodnotiaca správa bude predložená do 31. decembra 2017 a expost hodnotiaca správa bude predložená do 31. decembra 2023.

6.4. Zapojenie partnerstva do implementácie, monitoringu a hodnotenia národného
programu
Princíp partnerstva bude aplikovaný aj v priebehu implementácie programu prostredníctvom
monitorovacieho výboru, konzultácií pred vyhlásením otvorených výziev, ako aj monitorovania a
hodnotenia národného programu. Partnerstvo bude aplikované prostredníctvom pravidelných
informačných stretnutí zameraných na zhodnotenie vývoja dosiahnutého v implementácií programu.
Princíp vzájomnej partnerskej spolupráce použitý vo fáze programovania bude pokračovať aj vo fáze
implementácie s cieľom predchádzať konfliktu záujmov, nakoľko väčšina partnerov je zapojená aj do
implementácie projektov. Vo finálnej fáze implementácie programu sa škála partnerov rozšíri a to za
účelom zabezpečenia efektívneho zhodnotenia cieľov národného programu.
Zodpovedný orgán zorganizuje pred vyhlásením priamej výzvy alebo otvorenej výzvy na predloženie
žiadostí o grant ako aj počas samotnej implementácie programu stretnutia s potenciálnymi
prijímateľmi.

6.5. Informovanie a publicita
SR zabezpečí, že prostredníctvom webovej stránky Ministerstva vnútra SR budú zverejnené informácie
o národnom programe, informácie pre potenciálnych prijímateľov o možnostiach financovania akcií v
rámci národného programu. Pre občanov EU budú zverejnené informácie o úlohe a prínosoch
osobitných nariadení prostredníctvom informačných a komunikačných aktivít zameraných na
zviditeľnenie výsledkov a dopadu národného programu.
SR zabezpečí transparentnosť implementácie národného programu a bude viesť zoznam akcií,
financovaných v rámci jednotlivých národných programov, ktoré budú dostupné prostredníctvom
webovej stránky alebo webového portálu.
Zodpovedný orgán zorganizuje pred každým vyhlásením výzvy na predloženie žiadostí o grant alebo
vyhlásením priamej výzvy informačné stretnutia a semináre určené pre potenciálnych prijímateľov a
verejnosť, ak relevantné, pričom použije dostupné formy komunikácie a publicity (tlač, letáky,
brožúry). Počas implementácie programu bude možné vykonávať aj ďalšie informačné a propagačné
aktivity.

6.6. Koordinácia doplnkovosť s inými finančnými nástrojmi
Zodpovedný orgán zohľadní dopad politík EÚ na národnej a regionálnej úrovni a na sociálnu,
ekonomickú a územnú celistvosť s cieľom upevniť súčinnosť a efektívnu koordináciu ako aj
identifikovať a presadzovať najvhodnejšie spôsoby využitia finančných prostriedkov EÚ na podporu
miestnych, regionálnych a národných investícií.
Zodpovedný orgán bude počas celej doby implementácie programu, vrátane jeho prípravnej fázy, úzko
spolupracovať s relevantnými partnermi a inými orgánmi štátnej správy.
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Komplementarita fondu k iným dostupných fondom EU bola zabezpečená už počas plánovania
národného programu a taktiež bude predmetom hodnotenia monitorovacieho výboru. Zodpovedný
orgán identifikoval a načrtol synergie medzi súvisiacimi stratégiami v rámci Európskych štrukturálnych
a investičných fondov.

6.7. Prijímatelia
Štátne inštitúcie, vzdelávacie a výskumné inštitúcie, univerzity, miestna samospráva, neziskové
organizácie.

6.8. Priame zadanie / výzva
Vzhľadom na špecifickosť fondu ISF sa proces priameho zadávania výziev predpokladá v rámci všetkých
národných cieľov ISF (hodnotených SR ako priority na vykonanie). V rámci fondu ISF Polícia sú
špecializované útvary Ministerstva vnútra SR, sekcia krízového riadenia a Prezídium Policajného zboru
jedinými kompetentnými orgánmi oprávnené implementovať aktivity v rámci národného programu.
V rámci ISF Hranice bude proces priameho zadávania výziev aplikovaný na Úrad hraničnej a cudzineckej
polície Prezídia Policajného zboru, a to vzhľadom na jeho výlučné kompetencie v oblasti kontroly osôb
na hraničných priechodoch ako aj v oblasti celkového riadenia hraníc. V nadväznosti na implementáciu
SIS a VIS sú jedinými oprávnenými orgánmi Ministerstvo zahraničných vecí SR a Úrad medzinárodnej
policajnej spolupráce Prezídia Policajného zboru. Ďalšie úlohy z oblasti riadenia vonkajších hraníc sú
spravované Finančným riaditeľstvom SR.
Zodpovedný orgán zabezpečí, že budú rešpektované všetky základné princípy týkajúce sa udeľovania
grantov, vrátane oprávnenosti, kapacít, zákazu vylúčenia, transparentnosti, rovnakého zaobchádzania
a efektívnosti nákladov.
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Časť 7: FINANČNÝ PLÁN PROGRAMU
Tabuľka č. 1: Finančný plán – Fond pre vnútornú bezpečnosť – Víza a Hranice
Špecifický cieľ/ národný cieľ
SC1.NC1 - Víza - Národné kapacity

Alokácia celkom v EUR
1 569 497,39

SC1.NC2 - Víza - Acquis Únie

0,00

SC1.NC3 - Víza - Konzulárna spolupráca

0,00

CELKOM NC SC1 Podpora spoločnej vízovej politiky
SC1.SA1 Konzulárna spolupráca

1 569 497,39
0,00

CELKOM SC1 Podpora spoločnej vízovej politiky

1 569 497,39

SC2.NC1 - Hranice - EUROSUR

1 674 257,99

SC2.NC2 - Hranice - Výmena informácií

0,00

SC2.NC3 - Hranice - Spoločné normy Únie

912 661,21

SC2.NC4 - Hranice - Acquis Únie

219 385,25

SC2.NC5 - Hranice - Budúce výzvy

0,00

SC2.NC6 - Hranice - Národné kapacity

17 028 912,28

CELKOM SC2 Hranice

19 835 216,73

SC3.NC1 - Operatívna podpora pre Víza

0,00

SC3.NC2 - Operatívna podpora pre Hranice

0,00

CELKOM SC3 Operatívna podpora

0,00

Technická pomoc
CELKOM

1 419 002,50
22 823 716,62

(1) Suma v rámci SO2/NO6 zahŕňa 6 412 600 EUR. Tieto finančné prostriedky sa použijú na náklady v súlade
s Čl. 64 (1) a (2) Nariadenia (EÚ) č. 2017/2226. Táto špecifická alokácia podporí 100% týchto nákladov
(vrátane nákladov na prevádzku systému) a je poskytnutá výhradne na tento účel. Nemôže byť použitá
na potreby/náklady, vrátane tých, ktoré sú uvedené v pododsekoch a) až g) čl. 64 (2) a čl. 64 (3). Táto
špecifická alokácia sa neberie do úvahy pri výpočte, ktorým sa určuje percento financovania, ktoré môže
byť použité na financovanie operatívnej podpory podľa čl. 10 (1) Nariadenia (EU) č. 515/2014.
(2) Suma v rámci SO2/NO6 zahŕňa 3 216 666,66 EUR, ktoré sa použijú výhradne na náklady, ktoré vzniknú
členskej krajine v súlade s čl. 85 (1) Nariadenie (EU) 2018/1240. Tieto náklady môžu byť pokryté do výšky
100% tejto alokácie. Táto alokácia nemôže byť použitá na krytie iných nákladov, vrátane tých, ktoré sú
uvedené v čl. 85 (2) body a) až d) Nariadenia (EÚ) 2018/1240 a tiež na prevádzkové náklady ETIAS.
(3) Suma v rámci SO2/NO6 zahŕňa 1 227 000. Tieto finančné prostriedky sa použijú na podporu nákladov,
ktoré vzniknú členskej krajine v súvislosti s rýchlou a efektívnou modernizáciou národných
komponentov SIS, v súlade s požiadavkami Nariadenia (EÚ) 2018/1861. Tieto náklady môžu byť pokryté
do výšky 100% tejto alokácie.
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Tabuľka č. 2: Finančný plán - Fond pre vnútornú bezpečnosť – Polícia
Špecifický cieľ/ národný cieľ

Alokácia celkom v EUR

SC5.NC1 - Trestná činnosť - predchádzanie a boj proti trestnej činnosti

4 940 000,00

SC5.NC2 - Trestná činnosť - výmena informácií

5 895 915,20

SC5.NC3 - Trestná činnosť - odborná príprava

205 000,00

SC5.NC4 - Trestná činnosť - podpora obetiam

720 000,00

SC5.NC5 - Trestná činnosť - posudzovanie hrozieb a rizík

0,00

CELKOM SC5 Predchádzanie a boj proti trestnej činnosti

11 760 915,20

SC6.NC1 - Riziká - predchádzanie a boj proti trestnej činnosti

0,00

SC6.NC2 - Riziká - výmena informácií

295 500,00

SC6.NC3 - Riziká - odborná príprava

179 500,00

SC6.NC4 - Riziká - podpora obetiam

0,00

SC6.NC5 - Riziká - infraštruktúra

0,00

SC6.NC6 - Riziká - včasné varovanie a krízy

0,00

SC6.NC7 - Riziká - posudzovanie hrozieb a rizík

2 595 000,00

CELKOM SO6 Riziká a krízy

3 070 000,00

Technická pomoc

991 099,80

CELKOM

15 822 015,00

Tabuľka č. 3: ROČNÉ ZÁVÄZKY EU CELKOM
ISF Hranice

ISF Polícia

2014

0,00 EUR

2014

0,00 EUR

2015

2 356 607,00 EUR

2015

3 132 532,00 EUR

2016

2 203 702,00 EUR

2016

2 668 552,00 EUR

2017

1 632 465,00 EUR

2017

4 186 513,00 EUR

2018

5 959 740,33 EUR

2018

1 944 806,00 EUR

2019

6 425 845,62 EUR

2019

1 944 806,00 EUR

2020

4 245 356,67 EUR

2020

1 944 806,00 EUR

2014 – 2020 SPOLU

22 823 716,62 EUR

2014 – 2020 SPOLU

15 822 015,00 EUR

ZDÔVODNENIE ODCHÝLKY OD MINIMÁLNYCH PERCENTUÁLNYCH PODIELOV STANOVENÝCH MEDZI
JEDNOTLIVÝMI ŠPECIFICKÝMI CIEĽMI V OSOBOTNÝCH NARIADENIACH
Minimálny podiel vo výške 5% z fondu ISF Hranice by mal byť venovaný konzulárnej spolupráci, výmene
informácií a pre spoločné únijné štandardy. SR sa odchyľuje od tohto podielu z dôvodu identifikovaných
potrieb a výziev, a v súvislosti s obmedzenými finančnými zdrojmi. SR sa chce zamerať na ostatné
národné ciele, najmä na vnútroštátnu kapacitu a EUROSUR. Použitím sumy alokovanej pre SR za
účelom finančnej podpory priorít v rámci vyššie uvedených národných cieľov, SR zabezpečí kontinuitu
štandardov zavedených v predchádzajúcom programovom období.
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