
Míle kolegyne, kolegovia, 
na začiatku nového roku 2020 Vám chcem

popriať veľa zdravia, entuziazmu,
energie a rodinnej pohody.

Zároveň Vám úprimne ďakujem
za celý minulý rok, za všetko, čo sa rezortu 

vnútra aj vďaka Vám podarilo.

Dúfam, že ste všetci do nového roku
vykročili tou správnou nohou
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MINISTERSTVO VNÚTRA 
POKRAČUJE V ÚSPEŠNEJ 
REALIZÁCII TROCH OPERAČNÝCH PROGRAMOV 
Ministerstvo vnútra (MV) SR v roku 2019 pokračovalo v naš- 
tartovanej reforme verejnej správy, naďalej pomáha rómskym 
komunitám, posilňuje pripravenosť Slovenska na mimoria- 
dne udalosti spôsobené zmenou klímy a chráni vonkajšie 
hranice. Rok 2019 sa na Sekcii európskych programov (SEP) 
Ministerstva vnútra SR niesol v znamení mnohých vyhlásených 
výziev a vyzvaní. Sekcia európskych programov zastrešuje 
v rámci MV SR tri operačné programy, ktoré prostredníctvom 
Európskych štrukturálnych a investičných fondov a štátneho 

rozpočtu SR disponujú finančnými príspevkami v hodnote 
1,042 miliardy eur. Pre Operačný program Efektívna verejná 
správa (OP EVS) je rezort vnútra riadiacim orgánom, pre Ope-
račný program Kvalita životného prostredia (OP KŽP) a Ope-
račný program Ľudské zdroje (OP ĽZ) sprostredkovateľským 
orgánom. Odbor zahraničnej pomoci (OZP) je zodpovedným 
orgánom Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí s vlastnou 
alokáciou 50 miliónov eur.

Sme pripravení na zvládanie katastrof

Ministerstvo vnútra SR v roku 2019 
pokračovalo v príprave nových projek- 
tov, uzatváraní zmlúv s úspešnými žia- 
dateľmi, ako aj v realizácii už zazmluv- 
nených projektov zameraných na zvý-
šenie pripravenosti Slovenska na pred-
chádzanie vzniku katastrof a vyvíjanie 
systémov zvládania katastrof ovplyv-
nených zmenou klímy.

Podporované investície majú za úlohu 
naplnenie štyroch cieľov. Pre každý z nich 
vyhlásilo MV SR ako sprostredkovateľský 
orgán pre časť operačného programu 
Kvalita životného prostredia jednu výzvu. 
Štyri výzvy vyhlásené v priebehu rokov 
2015-2017 predstavujú objem 232,5 mil. 
€ z prostriedkov EÚ (EFRR – európsky 
fond regionálneho rozvoja) a pokrýva-
jú celú príslušnú časť prioritnej osi 3 OP 
KŽP v gescii MV SR. V roku 2019 boli dve 

z nich uzavreté z dôvodu vyčerpania 
alokovaných finančných prostriedkov, 
zároveň boli uzavreté zmluvy vo výške 
14,7 mil. €, čo spolu s predchádzajúcimi 
rokmi programového obdobia 2014-
2020 predstavuje objem 151,8 mil. € 
(69,4 % z celkovej alokácie). Vyhlásením 
výziev na celú alokáciu, ako aj uzavretím 
zmlúv na takmer dve tretiny alokácie 
bol vytvorený základný predpoklad 
na úspešné využitie zverených finan- 
čných prostriedkov pre podporu riade-
nia rizík, mimoriadnych udalostí a odol-
nosti proti mimoriadnym udalostiam 
ovplyvneným zmenou klímy.

Podpora dobudovania základnej tech-
nickej infraštruktúry, prestupné bývanie 
a rekonštrukcia materských škôl.

V roku 2019 Ministerstvo vnútra SR ako 

sprostredkovateľský orgán pre časť ope-
račného programu Ľudské zdroje (OP 
ĽZ) intenzívne pracovalo na vyhlasovaní 
a aktualizácií výziev, schvaľovaní žiadostí 
a implementácií schválených projektov. 

V júni 2019 bola vyhlásená jedna z naj- 
úspešnejších výziev z pohľadu doru- 
čených žiadostí, v oblasti  podpory dobu- 
dovania základnej technickej infraštruk- 
túry s celkovou alokáciou viac ako 
11 miliónov eur. Výzva je zameraná 
na výstavbu a rekonštrukciu miestnych 
ciest, chodníkov pre peších, vrátane spev-
nených plôch a osvetlenia, ako aj mos-
tov a lávok pre peších, s cieľom zlepše-
nia dostupnosti služieb pre obyvateľov 
marginalizovaných rómskych komunít 
v segregovaných a separovaných róm-
skych osídleniach. Na sprostredko-
vateľský orgán bolo doručených vyše 
250 žiadostí o poskytnutie nenávrat-
ného finančného príspevku. V súčasnosti 
je výzva uzavretá z dôvodu vyčerpania 



alokácie vzhľadom na výšku žiadaného 
nenávratného finančného príspevku, 
ktorá päťnásobne prekročila disponibil-
nú alokáciu.

Na výzvu, ktorá je zameraná na zlepšené 
formy bývania s prvkami prestupného 
bývania pre obce s prítomnosťou mar-
ginalizovaných rómskych komunít, ktorá 
bola vyhlásená v roku 2018,  ministerstvo 
vnútra  vyčlenilo vyše 45 miliónov eur 
za zdroje EÚ. V súčasnosti je otvorené 
štvrté hodnotiace kolo, kde je nastavený 
termín uzávierky hodnotiaceho kola 
na 6. apríla 2020. Podpora je určená 
pre projekty rekonštrukcie a výstavby 
bytových budov, ktoré budú zapojené 
do viacstupňovej sústavy sociálneho 
bývania formou nájomného bývania 
s prvkami prestupného bývania, pričom 
jednotlivé stupne tohto systému musia 
byť sprevádzané prácou asistentov býva-
nia. Do výzvy sa môžu zapojiť okrem 
obcí z Atlasu rómskych komunít aj nezis- 
kové organizácie poskytujúce všeobec-
ne prospešné služby, cirkev a nábožen-
ské spoločnosti, združenia a Slovenský 
Červený kríž, pričom projekty musia 
byť realizované na území týchto obcí. 
Od vyhlásenia výzvy bolo prijatých 32 žia- 
dostí o nenávratný finančný príspevok. 

Operačný program Efektívna verejná 
správa: prekonal hranicu 70% z pri-
delenej alokácie

V roku 2019 sa operačnému progra-
mu podarilo v objeme kontrahovaných 
prostriedkov prekonať hranicu 70 % z 
pridelenej alokácie, čo môžeme hod-
notiť ako pozitívny výsledok. Aktuálne, 
na konci roka 2019 bolo zazmluvnených 
spolu  39 národných projektov, 90 dopy-
tovo-orientovaných projektov pre mi-
movládne a neziskové organizácie a 2 
projekty technickej pomoci v celkovej 
výške 211,32 mil. €, čo predstavuje 76 % 
alokácie operačného programu. Opro-
ti stavu z konca roku 2018 tak došlo k 
nárastu kontrahovanej sumy o 52,55 mil. 
€, čo predstavuje zvýšenie podielu kon-
trahovania na alokácii o 18,87 p.b.

Vzhľadom na nižšiu výkonnosť prior-
itnej osi 2 (Zefektívnený súdny systém 
a zvýšená vymáhateľnosť práva), kde 
sa do konca  roku 2018 nepodarilo do- 
siahnuť finančný ukazovateľ výkonnost-
ného rámca stanovený operačným pro-
gramom, bolo potrebné, aby RO OP EVS 
navrhol presun výkonnostnej rezervy z 
prioritnej osi 2 do prioritnej osi 1 (Posil-
nené inštitucionálne kapacity a efektívna 
VS), na ktorej boli splnené všetky záväzky. 
V prípade schválenia navrhovanej zmeny 
finančného plánu zo strany Európskej 
komisie, bude môcť RO OP EVS v zos-

távajúcom období efektívnejšie využiť 
dodatočné finančné zdroje na podporu 
nových projektov na PO1 zameraných na 
špecifické ciele „Skvalitnené systémy a 
optimalizované procesy verejnej správy“ 
a „Modernizované riadenie ľudských 
zdrojov a zvýšené kompetencie zamest-
nancov“ a zároveň aj doplniť chýbajúce 
zdroje na administratívne kapacity až do 
roku 2023, ktoré sa budú podieľať na im-
plementácii operačného programu.

V roku 2019 sa operačnému programu 
Efektívna verejná správa podarilo splniť 
záväzok vyplývajúci z pravidla N+3. Vďa-
ka tomu operačný program nepríde ani 
o časť alokácie, ktorá mu bola schválená 
ešte v roku 2014. Čerpanie finančných 
prostriedkov zo strany prijímateľov 
národných a dopytovo-orientovaných 
projektov malo aj v tomto roku rastúci 
trend. Aktuálne, na konci roka 2019 bolo 
vyčerpaných spolu 72,35 mil. €, čo pred-
stavuje 26 % alokácie operačného pro-
gramu.  V porovnaní so stavom na konci 
roku 2018 tak došlo k nárastu vyčerpanej 
sumy o 32,03 mil. €, čo predstavuje 
zvýšenie podielu čerpania na alokácii o 
11,50 p.b.

Granty a projekty na podporu vonkajších hraníc, policajnej spolupráce a migrácie

Odbor zahraničnej pomoci (OZP) v roku 2019 pokrýval oblasť migrácie a vnútornej 
bezpečnosti prostredníctvom Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF) a Fondu pre 
vnútornú bezpečnosť (ISF). 
V rámci AMIF pokračovala implementácia viacročných projektov z predchádzajúce-
ho obdobia. Zároveň boli vyhlásené štyri otvorené výzvy na predkladanie žiadostí o 
grant a tri vyzvania na národné projekty. Projekty podporené na základe týchto výziev 
a vyzvaní zahŕňajú opatrenia zamerané na služby poskytované migrantom v azylovom 
procese, pri integrácii alebo v súvislosti s ich návratom do krajiny pôvodu, ako aj na 
budovanie kapacít v oblasti návratovej politiky. Celková finančná alokácia na projekty 
podporené z týchto výziev a vyzvaní je takmer 5 mil. eur a ich realizácia začne v januári 
2020. Okrem nových projektov bude v roku 2020 pokračovať aj implementácia projek-
tov vybraných na základe výziev a vyzvaní v roku 2017 a 2018, nakoľko väčšinou ide 
o viacročné projekty.

Oveľa viac informácií k tejto téme nájdete
na webovej stránke www.minv.sk.



Policajt z Obvodného oddelenia 
PZ v Pezinku daroval kostnú dreň 

Mladý policajt sa zapojil do kampane „Daruj slinu“, teda 

registra darcov kostnej drene.  V rámci celoeurópskej da-

tabázy darcov bol práve on jediný vhodný na darovanie 

kostnej drene pre občianku Srbska. „Keď mi zavolali, môj 

prvý pocit bol neopísateľný, lebo som si uvedomil, že možno 

práve odo mňa závisí iný ľudský život. V takej chvíli jed-

noducho neváhate“, povedal Dušan Kollár. Pred samotným 

odberom bolo nutné urobiť množstvo vyšetrení a stimuláciu 

kostenej drene. Dušan chodil 4 dni každé ráno na podkožnú 

injekciu, až na piaty deň prišlo k odberu kostnej drene. Ten sa 

robí v krvinkovom separátore. Do žily sa zavedie ihla spojená 

s odberovou súpravou, ktorá prečerpáva krv cez separátor. 

Pomocou neho sa získajú kmeňové krvotvorné bunky. 

Ostatná krv sa vracia späť do krvného obehu darcu. Celý 

odber trvá asi 3 a pol až 4 hodiny. Darovanie je anonymné. 

„Už to bude rok, čo som poskytol krvotvorné bunky. Zatiaľ 

nemám spätnú informáciu zo Srbska, ako to dopadlo. Osob-

ný kontakt je možný až po roku od transplantácie. Pevne však 

verím, že všetko je v poriadku“, povedal Dušan. 



Rada Európy
aj o územnej samospráve
V dňoch 9. až 11. decembra 2019 sa uskutočnilo v Štrasburgu už 10. zasad- 
nutie Výboru pre demokraciu a vládnutie Rady Európy. S príhovorom 
vystúpil štátny tajomník MV SR Michal Bagačka, v ktorom vyzdvihol 
význam členstva Slovenskej republiky v Rade Európy, a zároveň prib-
lížil spoluprácu medzi ministerstvom vnútra a Centrom expertízy Rady 
Európy na projekte zameranom na posilnenie územnej samosprávy. Pro-
jekt, ktorý sa spustil v septembri 2019 s názvom „Zabezpečenie dobrej 
správy vecí verejných na Slovensku“, bude realizovaný v dvoch líniách. 
V rámci 1. línie sa očakáva návrh Stratégie na posilnenie územnej samos-
právy vrátane plánu realizácie a financovania. Zároveň bude vypraco-
vaných viacero „vzájomných expertných hodnotení“ z rôznych oblastí 
miestnej samosprávy, odporúčania k územnej konsolidácii, vylepšeniu 
štruktúry, právomocí a financovania miestnych samospráv a odporúča-
nia týkajúce sa zlepšenia a posilnenia spolupráce medzi miestnymi, 
regionálnymi a ústrednými orgánmi. V rámci 2. línie sa sústredí pozornosť 
na prácu v teréne so samotnými samosprávami, najmä na poskytovanie 
lepších služieb vo vzťahu k občanom. Spolupráca s orgánmi územnej 
samosprávy bude zameraná na odbornú prípravu s cieľom posilniť 
inštitucionálne vedenie na miestnej úrovni a budovanie kapacít.
Ďalším bodom programu bola voľba nového predsedníctva Výboru pre 
miestnu demokraciu a správu Rady Európy, pričom zástupkyňa minis-
terstva vnútra Monika Filipová bola zvolená za jeho predsedníčku hneď 
v prvom kole. Výbor pre miestnu demokraciu a vládnutie Rady Európy 
tak bude prvýkrát viesť žena a zástupkyňa Slovenskej republiky. 



33. MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
ČERVENÉHO KRÍŽA
A ČERVENÉHO POLMESIACA
Tohtoročná konferencia sa niesla 
v znamení motta „Act Today, Shape 
Tomorrow“ (konaj dnes, formuj zaj-
tra) a jej primárnym objektom záujmu 
boli životy ľudí postihnutých oz-
brojenými konfliktmi, katastrofami 
a inými mimoriadnymi udalosťami. 
Cieľom konferencie bolo už tradične 
ovplyvniť globálny humanitárny pro-
gram a preskúmať súčasné a budúce 
výzvy ovplyvňujúce ľudí a existujúce 
spoločenstvá. 

Medzinárodná konferencia Červeného 
kríža a Červeného polmesiaca je naj- 
vyšším poradným orgánom Medzi- 
národného hnutia Červeného kríža 

a Červeného polmesiaca (Hnutie), 
na ktorom sa vysoké zmluvné stra-
ny Ženevských dohovorov stretávajú 
so zložkami Hnutia za účelom disku- 
sie o dôležitých humanitárnych záleži-
tostiach, a zároveň sa na tejto úrovni 
prijímajú spoločné záväzky. Je to jedi- 
nečné nepolitické fórum, konajúce sa 
zvyčajne každé štyri roky, na ktorom 
majú zložky Hnutia rovnaký hlas ako 
štáty. 
Konferencia bola rozdelená do troch 
tematických blokov, a to Medzinárod-
né humanitárne právo, Posun zrani- 
teľnosti a Dôvera v humanitárne 
akcie. Každý tematický blok bol súčasne 
spojený s priestorom pre vystúpenia 

národných delegácií a rokovaniami 
o navrhnutých rezolúciách súvisiacich 
s konkrétnou tematikou. Tohtoročná 
konferencia bola významná aj z toho 
pohľadu, že v roku 2019 si pripomí-
name 70. výročie prijatia Ženevských 
dohovorov z roku 1949.
33. medzinárodná konferencia tak vyt-
vorila vhodný čas a priestor pre členov 
konferencie, aby opätovne potvrdili 
svoj záväzok v oblasti medzinárod-
ného humanitárneho práva a usilova-
li sa o jeho úplné uplatňovanie a vy-
konávanie, a to najmä na vnútroštátnej 
úrovni. Slovenská republika sa k tomu-
to záväzku v plnej miere hlási a usiluje 
o jeho napĺňanie. 
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PREDNÁŠKY PRE KRIMINALISTICKÝCH TECHNIKOV 
V decembri 2019 sa uzatvoril cyklus 
odborných prednášok a praktických 
cvičení pre kriminalistických tech-
nikov so zameraním na vyhľadávanie 
a zaisťovanie relevantných chemic- 
kých, biologických, balistických a tra- 
sologických stôp pri obhliadkach 
najmä najzávažnejších násilných 
trestných činov (vraždy, znásilnenia, 
ublíženia na zdraví a pod.) a tiež  pri 
dopravných nehodách, drogových prí- 
padoch a vyšetrovaní príčin požiarov.
Uvedené prednášky organizovali 
pracovníci oddelenia kriminalisticko- 

technických činností a informácií 
odboru pátrania a kriminalisticko- 
technických činností úradu kriminál-
nej polície prezídia Policajného zboru 
pre všetkých kriminalistických tech-
nikov na celom Slovensku. Odborným 
garantom vzdelávania boli pracovní-
ci Kriminalistického a expertízneho 
ústavu Policajného zboru z oddelení 
chémie a toxikológie, balistiky, tra-
sológie, biológie a genetickej analýzy, 
ktorí okrem prednášok aj prakticky 
prezentovali použitie vhodných pomô-
cok a materiálov, vysvetlili stratégiu 

vyhľadávania rôznych relevantných 
stôp a predviedli správne techniky 
a postupy pre zaisťovanie týchto stôp. 
Počas prednášok, ktorých sa zúčast-
nilo 130 kriminalistických  technikov 
z celého Slovenska, sa technici doz-
vedeli aj o najčastejších chybách 
a nedostatkoch pri svojej práci. Pred-
nášky boli veľmi pozitívne hodnotené 
a budú prínosom pre zlepšenie a 
zefektívnenie práce nielen kriminali- 
stických technikov, ale aj práce celej 
výjazdovej skupiny pri obhliadkach 
miest trestných činov.

Dobrovoľnému hasičskému zboru 
v obci Východná odovzdal štátny 
tajomník Ministerstva vnútra SR 
Rudolf Urbanovič kľúče od zrepa-
sovanej Tatry 148. V obci s 2 275 
obyvateľmi, ktorá si v tomto roku 
pripomenula 750. výročie prvej 
písomnej zmienky o území obce, 
pôsobí dobrovoľný hasičský zbor už 
121 rokov. Vo Východnej tak dostali 
na prelome rokov dva darčeky od 
Ministerstva vnútra SR. Obec bola 
úspešná aj v ďalšej výzve rezortu 
vnútra na rekonštrukcie hasičských 
zbrojníc, k tej súčasnej v nasledujúcom 
roku urobia prístavbu.
„Pre našu obec ide o obrovský prínos, 
Ministerstvu vnútra SR ďakujeme 
za pomoc. Sme nadmieru spokojní 
s tým, čo sme získali. V roku 2020 
budeme realizovať aj prístavbu 
hasičskej zbrojnice. Výstroj a iné 
vybavenie hasičov už nebudú usklad-
nené na viacerých miestach, ako je 
tomu teraz,“ uviedol starosta Východ-
nej Pavel Krupa.
„Teší ma, že ďalší zbor na Slovensku 
má vďaka zrepasovanej Tatre 148 
i zrekonštruovanej hasičskej zbrojnici 
vyššiu akcieschopnosť pri rôznych mi-
moriadnych udalostiach. Aj dobrovoľní 
hasiči vo Východnej sú oveľa lepšie 
pripravení chrániť to najcennejšie, čo 
človek má, teda život a zdravie,“ infor-
moval Rudolf Urbanovič.

ZREPASOVANÁ TATRA 148
I VYNOVENÁ ZBROJNICA


