Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu

Hodnotiaca správa o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 za rok 2018
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerka vnútra Slovenskej republiky a predsedníčka Rady vlády Slovenskej republiky
pre prevenciu kriminality
Materiál nelegislatívnej povahy
☒
Materiál legislatívnej povahy
☐
Transpozícia práva EÚ
☐
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:

Charakter predkladaného materiálu

Termín začiatku a ukončenia PPK

Bez PPK

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

15. - 21. mája 2019

Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády
SR*

máj 2019

2. Definovanie problému
Spracovanie Hodnotiacej správy o plnení úloh vyplývajúcich zo Stratégie prevencie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 za rok 2018 (ďalej len „hodnotiaca
správa“) a jej predloženie na rokovanie vlády SR je úloha vyplývajúca ministerke vnútra SR a predsedníčke Rady
vlády SR pre prevenciu kriminality z uznesenia vlády SR č. 513/2016 k Stratégii prevencie kriminality a inej
protispoločenskej činnosti v SR na roky 2016 – 2020 (ďalej len „stratégia“).
Hodnotiaca správa bola spracovaná v spolupráci s Expertnou skupinou pre vedu a výskum v oblasti prevencie
kriminality, zriadenou pri Rade vlády SR pre prevenciu kriminality na základe podkladov o plnení úloh v oblasti
prevencie kriminality dodaných rezortom vnútra a ďalších vecne príslušných rezortov, ktorým vyššie spomínané
uznesenie vlády SR, túto úlohu ukladá.

3. Ciele a výsledný stav
Hodnotiaca správa je dokumentom, ktorého cieľom je priniesť informácie o plnení úloh vyplývajúcich
zo stratégie v roku 2018.

4. Dotknuté subjekty
Podklady na spracovanie hodnotiacej správy doručili všetky subjekty, ktorým táto úloha vyplýva z uznesenia
vlády SR č. 513/2016 k stratégii. (MV SR, MS SR, MF SR, MO SR, MPRV SR, MDV SR, MZ SR, MK SR,
MŠVVŠ SR, MŽP SR, MH SR, MPSVR SR).

5. Alternatívne riešenia
Variant 0 je v tomto prípade neuskutočniteľný, keďže odpočet plnenia úloh je daný uznesením vlády SR
č. 513/2016 k stratégii. Bola zvolená alternatíva č. 1 – vypracovanie hodnotiacej správy.

6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
☐ Áno
☒ Nie
Ak áno, uveďte ktoré oblasti budú nimi upravené, resp. ktorých vykonávacích predpisov sa zmena dotkne:

7. Transpozícia práva EÚ
Uveďte, v ktorých ustanoveniach ide národná právna úprava nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ spolu
s odôvodnením.

8. Preskúmanie účelnosti**
Hodnotiaca správa je preskúmaním účelnosti úloh daných stratégiou a jej vplyvu na znižovanie kriminality
v roku 2018.
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné

9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP
Sociálne vplyvy
Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu
Vplyvy na služby verejnej správy pre
občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na
občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Pozitívne
Áno
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne
Pozitívne

☒
☐
☒
☐
☒
☒
☒

Žiadne
Nie
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne
Žiadne

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Negatívne
Čiastočne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

☐

Pozitívne

☒

Žiadne

☐

Negatívne

10. Poznámky
Predkladaný materiál je nelegislatívnej povahy. Hodnotiaca správa je odpočtom plnenia úloh v oblasti
prevencie kriminality za predchádzajúci kalendárny rok. Materiál nemá žiadne dodatočné vplyvy podľa časti 9
doložky vybraných vplyvov.

11. Kontakt na spracovateľa
Elena Buksová, odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra Slovenskej republiky,
elena.buksova@minv.sk

12. Zdroje
Zdroje hodnotiacej správy vychádzali predovšetkým z informácií, ktoré poskytli samotné odpočtované
ministerstvá, Prezídium Policajného zboru , Akadémia Policajného zboru v Bratislave.

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Uveďte stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov, ktoré Vám bolo zaslané v rámci predbežného
pripomienkového konania

