Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Útvar hodnoty za peniaze
Mandát na revíziu výdavkov Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
Efektívna a spoľahlivá verejná správa a bezpečnosť občanov sú hlavné činnosti Ministerstva vnútra
Slovenskej republiky. Tieto činnosti vykonávajú úradníci, príslušníci policajného a hasičského
a záchranného zboru. Revízia výdavkov ministerstva vnútra sa zameria na výdavky v hodnote 1,3 mld. eur
(1,4 % HDP), ktorými sa zabezpečuje výkon verejnej správy, ochrana verejného poriadku, ochrana hraníc
a záchrana života a zdravia.
Výsledky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) zabezpečuje agendu vnútornej správy prostredníctvom
klientskych centier a okresných úradov. Cieľom MV SR v tejto oblasti je zabezpečovanie kvalitných a dostupných
služieb verejnej správy pre občana. MV SR ďalej zabezpečuje bezpečnosť a ochranu verejného poriadku, ochranu
hraníc a záchranu života a zdravia. Činnosti vykonávajú príslušníci Policajného zboru a Hasičského a záchranného
zboru.
Revízia zanalyzuje výsledkové ukazovatele hlavných činnosti MV SR. Slovenskej polícii nedôveruje až 51 %
populácie, priemer EÚ je 24 % (dáta Eurobarometra). V ďalších výsledkových ukazovateľoch ministerstva vnútra
ako počet krádeží, úmyselných zabití alebo obetí dopravných nehôd je medzinárodné porovnanie priaznivejšie.
Kvalita služieb vnútornej správy pre občanov bude hodnotená cez ukazovatele ako čas strávený na úradoch
a potrebný počet návštev úradov ročne. Revízia navrhne ďalšie ukazovatele, ktoré budú lepšie informovať
o výsledkoch rezortu.
Revízia výdavkov MV SR sa zameria na efektívne využívanie finančných zdrojov a zamestnanosti pri poskytovaní
služieb verejnej správy občanom. Pri činnostiach zabezpečujúcich uniformovanými zamestnancami MV SR sa
revízia výdavkov zameria na prehodnotenie vykonávaných činností, dosahované výsledky, počet príslušníkov
a efektivitu vynakladaných finančných zdrojov.
Fiškálne ciele a oblasti revízie
MV SR zabezpečuje svoju činnosť s rozpočtom 2,7 mld. eur, z ktorých 52 % smeruje na výkon verejnej správy,
políciu a záchranné zložky. Revízia výdavkov bude analyzovať všetky výdavky MV SR okrem transferov na
vzdelávanie (program Výchova a vzdelávanie mládeže). Zameria sa na dve hlavné činnosti MV SR - služby verejnej
správy prostredníctvom okresných úradov a klientskych centier a na bezpečnosť a ochranu verejného poriadku
a záchranu života a zdravia.
Úlohou revízie výdavkov MV SR je návrh opatrení zameraných na zlepšenie efektívnosti výdavkov. Prvým
predpokladom je identifikácia úsporných opatrení. Na druhej strane, revízia ponúkne opatrenia na zlepšenie
výsledkov rezortu. Revízia tiež zhodnotí plánované investície MV SR.
Pri silových zložkách MV SR bude revízia klásť dôraz na efektivitu vynakladaných finančných zdrojov pri ochrane
verejného poriadku a záchrany života a zdravia. Pozornosť bude smerovať aj na rozmiestnenie kapacít na území
Slovenskej republiky s ohľadom na možnosti efektívneho zásahu príslušníkov policajného a hasičského zboru.
Revízia si kladie za cieľ aj preskúmanie nákladovej a časovej efektívnosti správnych konaní vykonávaných
policajným zborom.
Na úseku verejnej správy sa revízia výdavkov zameria na inštitúcie v gescii MV SR, ktoré plnia prierezové úlohy
verejnej správy. Okrem vyhodnotenia poskytovania služieb úradmi verejnej správy sa revízia výdavkov zameria aj
na kompetencie jednotlivých zložiek, pričom cieľom by mala byť optimalizácia procesov v rámci verejnej správy
a spokojnosť občana.
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Rozpočet MV SR okrem transferov na vzdelávanie (mil. eur)
2017

2018

2019 R

2020 R

2021 R

Spolu

1 263

1 469

1 285

1 375

1 375

Efektívna a spoľahlivá štátna správa
Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti
Záchrana života a zdravia - záchranné zložky
Okresné úrady
Centrálna podpora
Riadenie a kontrola
Iné1
Ostatné programy2

1 189
657
127
123
209
55
19
73

1 359
730
174
129
247
62
17
110

1 217
744
114
107
168
53
30
67

1 205
744
114
108
168
53
18
170

1 196
744
114
108
168
53
9
178
Zdroj: RIS

Zodpovednosť a termíny
Za revíziu je zodpovedné MF SR, ktoré ju vypracuje v spolupráci s MV SR. Pre potreby vypracovania analýz vyššie
zmienených oblastí sa MV SR a MF SR zaväzujú k súčinnosti pri poskytovaní kompletných a detailných údajov a
informácií. Revízia výdavkov Ministerstva vnútra SR bude vypracovaná a zverejnená do konca apríla 2020.

1 Zahŕňa podprogramy 0D604 Archívnictvo, 0D605 Azylová politika, 0D609 Voľby, 0D60A Projekty Európskej únie, 0D60B Technická pomoc,

0D60C Operačný program Kvalita životného prostredia
2 Programy 002 Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike, 05T Rozvojová spolupráca, 06E Podpora obrany, 06G Ľudské zdroje,
06H Hospodárska mobilizácia, 097 Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií, 0AR MPRV SR - Protidrogová politika,
0AS Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike,0DB Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov
Svetovej zdravotníckej organizácie v SR, 0E9 Operačný program Efektívna verejná správa, 0EJ Medzirezortný program Informačná
spoločnosť 2014 - 2020, 0EK Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu
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