Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu

Národný akčný plán boja proti terorizmu na roky 2019 - 2022
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
 Materiál nelegislatívnej povahy

Charakter predkladaného materiálu




Materiál legislatívnej povahy
Transpozícia práva EÚ

Termín začiatku a ukončenia PPK

Začiatok: 18. 4. 2019
Ukončenie: 24. 4. 2019

Predpokladaný termín predloženia na MPK*

15. 5. – 28. 5. 2019

Predpokladaný termín predloženia na rokovanie vlády
SR*

september 2019

2. Definícia problému
Národný akčný plán boja proti terorizmu predstavuje koordinované strategické riešenie v prevencii a boji proti
terorizmu v Slovenskej republike. Úlohy jednotlivých subjektov boli navrhnuté tak, aby eliminovali nedostatky,
resp. zraniteľné miesta identifikované v predchádzajúcom období a zároveň aby reagovali na súčasnú dynamiku
a trendy terorizmu vo svete a najmä v Európe.

3. Ciele a výsledný stav
Cieľom Národného akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2019 – 2022 je zabezpečiť účinné predpoklady
a nástroje v boji proti terorizmu v SR vo všetkých oblastiach spoločenského života.

4. Dotknuté subjekty
Priamo dotknuté subjekty: ústredné orgány štátnej správy, Generálna prokuratúra SR, Slovenská
informačná služba

5. Alternatívne riešenia
Nenavrhujú sa iné alternatívne riešenia.

6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?



Áno

 Nie

7. Transpozícia práva EÚ
Predkladaný materiál nie je transpozíciou práva EÚ.

8. Preskúmanie účelnosti**

* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu
legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
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9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy



Pozitívne
 Áno




Vplyvy na podnikateľské prostredie
z toho vplyvy na MSP







Pozitívne



Pozitívne



Pozitívne



Žiadne
Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne





Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Pozitívne



Žiadne

Sociálne vplyvy
Vplyvy na životné prostredie
Vplyvy na informatizáciu
Vplyvy na služby pre občana z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
vplyvy na procesy služieb vo verejnej
správe
Vplyvy na manželstvo, rodičovstvo
a rodinu

Žiadne

 Negatívne

Nie
Žiadne








Čiastočne





Negatívne

Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne
Negatívne

Negatívne
Negatívne

10. Poznámky
Finančné prostriedky na realizáciu predmetného národného akčného plánu budú zabezpečené v rámci schválených
limitov zúčastnených rezortov

11. Kontakt na spracovateľa
Národná kriminálna agentúra, Prezídium Policajného zboru, teror@minv.sk

12. Zdroje

13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadrila nesúhlasné stanovisko s materiálom
predloženým na predbežné pripomienkové konanie s odporúčaním na jeho dopracovanie, pričom uviedla tri
pripomienky:
Pripomienka č. 1: Komisia vyjadrila nesúhlas s rozpočtovo nekrytým vplyvom vyplývajúcim z materiálu
uvedeným v doložke. V zmysle úloh B.2. a B.3. návrhu uznesenia majú dotknuté kapitoly štátneho rozpočtu
zabezpečiť prostriedky na plnenie úloh v rámci schváleného limitu výdavkov príslušnej rozpočtovej kapitoly, resp.
vyčleniť finančné prostriedky pri príprave návrhu štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok bez dodatočných
nárokov na štátny rozpočet.
Vyhodnotenie: Pôvodná doložka vybraných vplyvov bola zmenená na základe záverov z rozporového konania
s Ministerstvom financií SR. Uvedené kvantifikácie predstavujú odhad výdavkov súvisiacich s plnením všetkých
úloh vyplývajúcich z predmetného Národného akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2019 - 2022, pričom
dotknuté kapitoly budú jednotlivé úlohy realizovať v rámci schválených limitov výdavkov na príslušné roky v
závislosti od svojich disponibilných zdrojov. Výdavky vyplývajúce z materiálu budú v jednotlivých rokoch
zabezpečené v rámci schválených limitov rozpočtu verejnej správy.
Úloha B.2. bola na základe pripomienky sekcie ekonomiky Ministerstva vnútra SR odstránená ako duplicitná
a úloha B.3. bola prečíslovaná na úlohu B.2.
Pripomienka č. 2: Z dôvodu, že materiál zakladá vplyv aj na počty zamestnancov, Komisia žiada v časti 2.1.1.
analýzy vplyvov na rozpočet ako aj v návrhu uznesenia vlády uviesť, že aj počty zamestnancov budú zabezpečené
v rámci stanovených limitov počtu zamestnancov (systemizovaných miest policajtov) kapitoly Ministerstva vnútra
SR na príslušné rozpočtové roky, bez dodatočných požiadaviek na ich zvýšenie.
Vyhodnotenie: Zdôvodnenie doplnené. Navrhované rozšírenie analytických kapacít nebude spojené
s navýšením systemizovaných miest policajtov, t. j. bude zabezpečené v rámci stanovených limitov počtu
zamestnancov kapitoly Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na príslušné rozpočtové roky.
Pripomienka č. 3: Komisia upozornila na nesprávny súčet v roku 2020 uvedený v časti „Rozpočtovo nekrytý
vplyv/úspora“ tabuľky č. 1 analýzy vplyvov na rozpočet.
Vyhodnotenie: Suma bola upravená na základe záverov z rozporového konania s Ministerstvom financií SR
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Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu

Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Príjmy verejnej správy celkom
v tom: za každý subjekt verejnej správy zvlášť
z toho:
- vplyv na ŠR
Rozpočtové prostriedky
EÚ zdroje
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Výdavky verejnej správy celkom
Ministerstvo vnútra SR
Generálna prokuratúra SR
Slovenská informačná služba
Ministerstvo spravodlivosti SR
z toho:
- vplyv na ŠR
Rozpočtové prostriedky
EÚ zdroje
spolufinancovanie
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Vplyv na počet zamestnancov
- vplyv na ŠR
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Vplyv na mzdové výdavky
- vplyv na ŠR
- vplyv na obce
- vplyv na vyššie územné celky
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
Financovanie zabezpečené v rozpočte
v tom: Ministerstvo vnútra SR
Generálna prokuratúra SR
Slovenská informačná služba
Ministerstvo spravodlivosti SR
Iné ako rozpočtové zdroje

Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
2019
2020
2021
2022
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
584.198
584.198
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.132.521 20.980.993 17.300.109
878.521 20.980.993 17.300.109
2.000
0
0
250.000
0
0
2.000
0
0

584.198
584.198
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41.500
41.500
0
0
0
584.198
584.198
0
0
0
0

1.132.521
1.132.521
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
233.000
233.000
0
0
0
1.132.521
878.521
2.000
250.000
2.000
0

20.980.993
20.980.993
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
233.000
233.000
0
0
0
20.980.993
20.980.993
0
0
0
0

17.300.109
17.300.109
0
0
0
0
0
5
5
0
0
0
233.000
233.000
0
0
0
17.300.109
17.300.109
0
0
0
0
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Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
v tom:
Ministerstvo vnútra SR
Generálna prokuratúra SR
Slovenská informačná služba
Ministerstvo spravodlivosti SR

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Tabuľka č. 1

2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov
podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Výdavky na realizáciu návrhu Národného akčného plánu boja proti terorizmu na roky 2019 2022 budú v roku 2019 hradené z rozpočtu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky do výšky
disponibilných zdrojov kapitoly. V rokoch 2020 až 2022 bude Ministerstvo vnútra Slovenskej
republiky, Generálna prokuratúra Slovenskej republiky, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej
republiky a Slovenská informačná služba na základe stanovených termínov rokovať s
Ministerstvom financií Slovenskej republiky o výdavkoch Národného akčného plánu boja proti
terorizmu na roky 2019 - 2022 v rámci prípravy návrhov rozpočtu verejnej správy na príslušný
rozpočtový rok. Uvedené kvantifikácie predstavujú odhad výdavkov súvisiacich s plnením
všetkých úloh vyplývajúcich z predmetného Národného akčného plánu boja proti terorizmu na
roky 2019 - 2022, pričom dotknuté kapitoly budú jednotlivé úlohy realizovať v rámci
schválených limitov výdavkov na príslušné roky v závislosti od svojich disponibilných zdrojov.
Výdavky vyplývajúce z materiálu budú v jednotlivých rokoch zabezpečené v rámci
schválených limitov rozpočtu verejnej správy. Kategória 610 - Mzdy, platy, služobné príjmy
a ostatné osobné vyrovnania a kategória 620 - Poistné a príspevok do poisťovní, sú v kapitole
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky rozpočtovo kryté na celé obdobie. Navrhované
rozšírenie analytických kapacít nebude spojené s navýšením systemizovaných miest policajtov,
t. j. bude zabezpečené v rámci stanovených limitov počtu zamestnancov kapitoly Ministerstva
vnútra Slovenskej republiky na príslušné rozpočtové roky.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Akú problematiku návrh rieši? Kto bude návrh implementovať? Kde sa budú služby
poskytovať?
.......................................................................................................................................................
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
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Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady
základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2

Objem aktivít

r

Odhadované objemy
r+1
r+2

r+3

Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ

2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Uveďte najdôležitejšie výpočty, ktoré boli použité na stanovenie vplyvov na príjmy
a výdavky, ako aj predpoklady, z ktorých ste vychádzali. Predkladateľ by mal jasne odlíšiť
podklady od kapitol a organizácií, aby bolo jasne vidieť základ použitý na výpočty.
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Tabuľka č. 3
Príjmy (v eurách)
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami
a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné
výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom

2019

0

Vplyv na rozpočet verejnej správy
2020
2021

0

0

2022

poznámka

0

1 – príjmy rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
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Tabuľka č. 4
Ministerstvo vnútra SR
Výdavky (v eurách)
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)

Vplyv na rozpočet verejnej správy

2019

2020

2021

2022

584.198
41.500

876.521
233.000

963.021
233.000

863.021
233.000

poznámka

V súvislosti s úlohou 3.5
Zvýšiť
analytickú
kapacitu (t. j. personálne a
materiálno-technické
zabezpečenie) v rámci PZ
je plánované rozšírenie
analytických kapacít na
NAKA P PZ od roku
2020 o päť miest, pričom
predpokladané náklady na
platy policajtov sú 2.500,€/os./mesiac. Výdavky na
plnenie úlohy 3.7 boli
čerpané pyrotechnikmi
KEÚ PZ a KR PZ už
v rámci
Národného
akčného plánu boja proti
terorizmu na roky 2015 –
2018 a sú aktuálnou
požiadavkou
aj
pre
nasledujúce rozpočtové
obdobie, pričom potrebné
finančné
prostriedky
na plnenie navrhovaných
úloh vo všetkých rokoch
sú zabezpečené v rámci
schváleného rozpočtu pre
príslušnú
rozpočtovú
kapitolu.
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Poistné a príspevok do poisťovní (620)

15.023

84.346

84.346

84.346

Výdavky na plnenie úlohy
3.7
boli
čerpané
pyrotechnikmi KEÚ PZ
a KR PZ už v rámci úlohy
v Národnom akčnom
pláne boja proti terorizmu
na roky 2015 – 2018 a sú
aktuálnou požiadavkou aj
pre
nasledujúce
rozpočtové
obdobie,
pričom potrebné finančné
prostriedky na plnenie
navrhovaných úloh vo
všetkých
rokoch
sú
zabezpečené
v rámci
schváleného rozpočtu pre
príslušnú
rozpočtovú
kapitolu.
V súvislosti s úlohou 3.5
Zvýšiť
analytickú
kapacitu (t. j. personálne a
materiálno-technické
zabezpečenie) v rámci PZ
je plánované rozšírenie
analytických kapacít na
NAKA P PZ od roku 2020
o päť miest,
pričom
predpokladané náklady na
poistné
sú
905,€/os./mesiac.

Tovary a služby (630)2
- Cestovné náhrady – zahraničné (631002)

2.000

15.000
5.000

15.000
5.000

15.000
5.000

V súvislosti s úlohou 3.2
Zvyšovať odbornosť a
kvalifikáciu pracovníkov
policajt NAKA P PZ od
druhého polroku 2019
každoročne absolvuje dva
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- Služby (637001)

2.000

2.000

2.000

2.000

mesačné jazykové kurzy
v zahraničí (1 x 2.000,€/os. v roku 2019 a po 2x
2.500,-€/os.
v rokoch
2020 – 2022). V roku
2020
sa
zároveň
predpokladá
uskutočnenie
prvej
zahraničnej
služobnej
cesty
pre
piatich
policajtov NAKA P PZ
spojenej
s kurzom
v oblasti
boja
proti
terorizmu poskytnutým
zahraničnou partnerskou
službou. V tejto aktivite
sa
bude
pokračovať
každoročne dvakrát aj
počas rokov 2021 – 2022
(1.500,-€/os./pobyt),
pričom v každom turnuse
sa predpokladá vyslanie
piatich policajtov.
V súvislosti s úlohou 3.2
Zvyšovať odbornosť a
kvalifikáciu pracovníkov
sa policajti NAKA P PZ
pravidelne zúčastňujú na
jazykových
kurzoch
v SR. Suma 2.000,-€
pokrýva súhrnné ročné
výdavky na jazykové
kurzy policajtov NAKA P
PZ a finančné prostriedky
na túto aktivitu sú čerpané
NAKA P PZ každoročne.
V súvislosti
s plnením
úloh 1.2, 1.3 a 1.4.

9

6.075
9.000
2.500

6.075
9.000
2.500

- Propagácia, reklama a inzercia (637003)

- Všeobecné služby (637004)

6.075
9.000
2.500

6.075
9.000
2.500

100.000

500

500

500

500

Migračným úradom MV
SR
je
potrebné
zabezpečenie kultúrneho
mediátora
prostredníctvom dohody
o vykonaní práce (300
hodín
ročne
v sume
6.075,-€),
špeciálne
služby na vyhľadávanie
rizikových osôb (300
hodín
ročne
v sume
9.000,-€ ročne), činnosti
v súvislosti so sociálnym
začleňovaním s cieľom
predchádzať radikalizácii,
napr. rekvalifikačné kurzy
(2.500,-€ ročne).

V rámci plnenia úlohy
3.10
Zvyšovať
povedomie obyvateľstva
o
nahlasovaní
podozrivých aktivít a o
správaní sa v prípade
teroristického útoku alebo
ohrozenia sa predpokladá
natočenie informačného
mediálneho klipu pre
verejnosť. Odhadované
náklady
na
jeho
vytvorenie a odvysielanie
sú
100.000,-€
jednorazovo v roku 2021.
V súvislosti
s plnením
úloh 1.2, 1.3, a 1.4.
Migračným úradom MV
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- Výpočtová technika (633002)

- Materiál (633010)

5.000
2.500
3.000
3.000

500.000

500.000

500.000

500.000

SR je tiež potrebné
zabezpečiť
tlač
informačných materiálov
(500,-€ ročne).
V rámci plnenia úlohy 3.5
Zvýšiť
analytickú
kapacitu (t. j. personálne a
materiálno-technické
zabezpečenie) v rámci PZ
je plánované rozšírenie
analytických kapacít na
NAKA P PZ od roku 2020
o päť tabuľkových miest.
Pre
týchto
piatich
policajtov je potrebné
zabezpečiť PC (1.000,€/kus) a monitory (500,€/kus),
ako
aj
tri
multifunkčné zariadenia
A4 (1.000,-€/kus) a dve
multifunkčné zariadenia
A3 (1.500,-€/kus).
V súvislosti s úlohou 3.8.
Obmeniť
a
doplniť
materiálno-technické
vybavenie pyrotechnikov,
ktorí vykonávajú výjazdy
za účelom likvidácie
nastražených výbušných
systémov je potrebné
zabezpečiť
najmä
obmenu
ochranných
pyrotechnických oblekov,
ktoré sú tesne pred
koncom svojej životnosti.
Potrebné
finančné
prostriedky na plnenie
úlohy vo všetkých rokoch
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- Potraviny (633011)

4.000

4.000

4.000

4.000

- Nájomné za nájom (636001)

1.600

1.600

1.600

1.600

0

2.000

20.017.972
90.000
1.000.000
2.133.172

16.437.088
60.000
500.000

Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou
finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650) 2
Kapitálové výdavky (700)
- Výpočtová technika (713002)

boli a v ďalších rokoch
budú žiadané v rámci
návrhu na rozpočet KEÚ
PZ.
Na podujatia (semináre,
stretnutia) organizované
Migračným úradom MV
SR v súvislosti s plnením
úloh 1.2, 1.3, a 1.4. je
potrebné
zabezpečiť
osemkrát
ročne
občerstvenie pre 25 osôb
(20,-€ /os.)
Na podujatia (semináre,
stretnutia) organizované
Migračným úradom MV
SR v súvislosti s plnením
úloh 1.2, 1.3, a 1.4. je
potrebné
zabezpečiť
osemkrát ročne prenájom
priestorov
na
uskutočnenie seminárov,
diskusií a stretnutí (200,€/podujatie)

V súvislosti s plnením
úlohy
2.4
Posilniť
modernizáciu
a
racionalizáciu
činnosti
útvarov
MV
SR
využívaním technológií a
informačnokomunikačných
prostriedkov
sa
predpokladá doplnenie a
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posilnenie kapacít úložísk
akvizičných uzlov aj
centrálneho videoarchívu.
Na zabezpečenie plnenia
tejto úlohy je potrebné
rozšíriť počet lokálnych
akvizičných uzlov v roku
2021 o 6 ks a v roku 2022
o 4 ks (15.000,-€/kus
s kapacitou
20
TB),
rozšíriť
kapacity
existujúcich
lokálnych
uzlov - je potrebné
navýšiť o 375 jednotiek
5,5TB
(rozšírenie
kapacity uzla o 5,5 TB
4.000,-€/kus, pričom v
roku 2021 sa predpokladá
navýšenie o 250 jednotiek
a v roku 2022 o 125
jednotiek).
V rámci
rozšírenia
kapacity
centrálneho videoarchívu
sa
v roku
2021
jednorazovo predpokladá
so zabezpečením 4 kusov
páskových
knižníc
(174.220,-€/kus),
44
kusov páskových médií
(5.748,-€/kus)
a2
softvérových
licencií
(591.690,-€/kus). Taktiež
sa
v tejto
súvislosti
predpokladá
zriadenie
kontrolného centra v
pôsobnosti MV SR na
uchovávanie a využívanie
záznamov
z
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bezpečnostných kamier s
využitím technológií na
rozpoznávanie tváre a
evidenčných
čísiel
vozidiel. Bude potrebné
zabezpečiť
príslušné
vybavenie
centra
výpočtovou
technikou
a analytickými
softvérovými nástrojmi
(potrebné sumy budú
upresnené).
V súvislosti
s plnením
úlohy
3.4.
Vytvoriť
organizačno-technické
podmienky na šifrovanú
komunikáciu a prenos dát
utajovaného charakteru
medzi subjektmi boja
proti
terorizmu
je
potrebné
zabezpečiť
v roku 2020 jednorazovo
PC,
monitor
a multifunkčné zariadenie
na šifrovanú komunikáciu
v sume 2.000,-€.

2.000

1.200.000

Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie (713005)
- bezpečnostné a dopravné kamery

8.522.000

4.249.100

V súvislosti
s plnením
úloh kontrolného centra
2.4
bude
potrebné
zaobstarať
výpočtovú
techniku
(servery,
monitory) vrátane ich
údržby.
V súvislosti s plnením
úlohy 2.3. sa v rokoch
2021 - 2022 predpokladá
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zaobstaranie celkovo 730
kusov
bezpečnostných
kamier (7.700,-€/kus) a
563 kusov dopravných
kamier (12.700.- €/kus).
V priebehu uvedených
rokov by tak malo dôjsť k
rozšíreniu kamerových
systémov na území SR,
prioritne
Bratislavy,
v roku
2021
o 480
bezpečnostných kamier a
380 dopravných kamier
a v roku 2022 o 250
bezpečnostných kamier a
183 dopravných kamier.
- mobilné jednotky do služobných vozidiel

2.073.600

2.959.200

1.382.400

V súvislosti s plnením
úlohy 2.4. sa v rokoch
2021 - 2022 predpokladá
zaobstaranie 200 kusov
mobilných jednotiek do
služobných vozidiel v
celkovej
sume
3.456.000,-. Táto suma
zahŕňa 200 mobilných
jednotiek v cene 17.280,/kus (z toho hardware
14.400,-/kus,
software
2.040,-/kus,
inštalácia
840,-/kus) a integrácia
BackEnd
v
hodnote
2.959.200,-. V roku 2021
sa
predpokladá
jednorazová
úhrada
integrácie BackEnd a 120
kusov
mobilných
jednotiek. V roku 2022
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bude potrebné zaobstarať
ďalších
80
kusov
mobilných jednotiek.
- mobilné zariadenia pre policajtov

- Softvér (711003)

2.040.000

480.000

9.765.588

V súvislosti s plnením
úlohy 2.4. sa v rokoch
2021 - 2022 predpokladá
zaobstaranie 1400 kusov
mobilných zariadení pre
policajtov v celkovej
sume 2.520.000,-. Táto
suma
zahŕňa
1400
mobilných zariadení v
cene 960,-/kus (z toho
hardware
720,-/kus,
software
150,-/kus,
príslušenstvo 90,-/kus) a
integrácia BackEnd v
hodnote
1.176.000,-.
V
roku
2021
sa
predpokladá jednorazová
úhrada
integrácie
BackEnd a 900 kusov
mobilných
zariadení.
V roku
2022
bude
potrebné
zaobstarať
ďalších
500
kusov
mobilných zariadení.
V súvislosti s úlohou 2.4
bude potrebné zaobstarať
systém na rozpoznávanie
tvárí a licenciu v systéme
na rozpoznávanie EČ
vozidiel a ich prepojenie
na informačné systémy
PZ, vrátane uvedenia
systémov do prevádzky,
integrácie a podpory
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v prvom roku fungovania
a ich
údržby
počas
prevádzky.
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
2 – výdavky rozpísať až do položiek platnej ekonomickej klasifikácie

584.198

878.521

20.980.993

17.300.109

Generálna prokuratúra SR
Výdavky (v eurách)
Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou
finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
- Výpočtová technika (713002)

Vplyv na rozpočet verejnej správy

2019

2020

2.000

2021

2022

poznámka

V súvislosti
s plnením
úlohy
3.4.
Vytvoriť
organizačno-technické
podmienky na šifrovanú
komunikáciu a prenos dát
utajovaného charakteru
medzi subjektmi boja
proti
terorizmu
je
potrebné
zabezpečiť
v roku 2020 jednorazovo
PC,
monitor
a multifunkčné zariadenie
na šifrovanú komunikáciu
v sume 2.000,-€.
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Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom

0

2.000

0

0

Ministerstvo spravodlivosti SR
Výdavky (v eurách)

Vplyv na rozpočet verejnej správy

2019

Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou
finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
- Výpočtová technika (713002)

Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom

2020

2021

2022

V súvislosti
s plnením
úlohy
3.4.
Vytvoriť
organizačno-technické
podmienky na šifrovanú
komunikáciu a prenos dát
utajovaného charakteru
medzi subjektmi boja
proti
terorizmu
je
potrebné
zabezpečiť
v roku 2020 jednorazovo
PC,
monitor
a multifunkčné zariadenie
na šifrovanú komunikáciu
v sume 2.000,-€.

2.000

0

2.000

poznámka

0

0
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Slovenská informačná služba
Výdavky (v eurách)

Vplyv na rozpočet verejnej správy

2019

Bežné výdavky (600)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2

Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou
finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom

2020

2021

2022

V súvislosti
s plnením
úloh 3.4. a 3.6 bude
potrebné
zabezpečiť
v pôsobnosti SIS tovary
a služby, ktoré vzhľadom
na charakter činnosti nie
je vhodné špecifikovať.

50.000
200.000

0

250.000

poznámka

0

0

Poznámka:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt.
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Tabuľka č. 5
Zamestnanosť

2019

Počet zamestnancov celkom
z toho vplyv na ŠR
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
z toho vplyv na ŠR
Osobné výdavky celkom (v eurách)
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania
(610)
z toho vplyv na ŠR
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
z toho vplyv na ŠR

Vplyv na rozpočet verejnej správy
2020
2021
5
5
5
5
2.500
2.500

2022
5
5
2.500

56.523
41.500

2.500
317.346
233.000

2.500
317.346
233.000

2.500
317.346
233.000

41.500
15.023
15.023

233.000
84.346
84.346

233.000
84.346
84.346

233.000
84.346
84.346

poznámka

Suma za jedno
miesto

Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov,
je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
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