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Príloha č. 1
 Vyhodnotenie Schengenského akčného plánu Slovenskej republiky na roky 2008 – 2009* 
*všetky opatrenia sú vyhodnocované k dátumu prijatia uznesenia vlády SR č. 217  z 18.3.2009 . V jednotlivých opatreniach je následne doplnený stručný ďalší vývoj.
Po
Znenie národného opatrenia
Vyh.
Stav plnenia

Znenie schengenského opatrenia



Odstrániť dopravné prekážky na cestných priechodoch na vnútorných hraniciach. Realizácia tejto úlohy je rozdelená do troch etáp na roky 2008, 2009 a 2010.
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Opatrenie bolo vyhodnotené ako priebežne plnené v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.    

Termín definitívneho splnenia úlohy závisí od ukončenia ponukového konania. Vstupom SR 21. 12. 2007 do schengenského priestoru, MV SR prevzalo zodpovednosť za kontrolu vonkajšej hranice SR s Ukrajinou. Problematika vnútornej hranice SR v zmysle Kódexu schengenských hraníc (hlava III.) prešla v rámci prijatých kompenzačných opatrení do vecnej kompetencie PZ. 
I. etapa odstraňovania dopravných prekážok bola zabezpečená ihneď po prijatí SR do schengenského priestoru. Konkrétne bolo odstránené dopravné značenie, závory, akékoľvek zátarasy na cestných telesách a u niektorých hraničných priechodov i mobilné bunky. II. a III. etapa súvisia s odstraňovaním stavebných objektov na bývalých hraničných priechodoch. MF SR na základe vyhlásenia o prebytočnosti majetku na jednotlivých cestných hraničných priechodoch na vnútorných hraniciach SR realizovalo ponukové konanie podľa zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 

Ďalší vývoj:
V súčasnosti prebieha ponukové konanie na posledné štyri objekty (hraničné priechody Milhosť, Kalonda, Skalica a Makov). K odstraňovaniu stavebných objektov príde v prípade, že o využitie existujúceho prebytočného majetku nebude záujem. Do konca roku 2009 boli odstránené niektoré stavebné objekty a prístrešok z bývalého hraničného priechodu Komárno – Komárom. Doprava na vonkajších hraniciach EÚ je usmernená tak, že netvorí prekážku voľnému pohybu osôb, tovarov a služieb. 
	

Prvá veta čl. 1 a hlava III nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006, s.1).

G: MDVRR SR, MF SR, MV SR
SG: 
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: P
Typ opatrenia: I/MTZ/FRU/VO


	

Zabezpečiť zakúpenie software umožňujúceho komunikáciu mobilných zariadení v sieti MVNET.
M
Termín plnenia opatrenia bol zmenený bodom D.1. uznesenia vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.  Ako nesplnené bolo vyhodnotené v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009. 

V roku 2008 bolo na jednom zariadení DATASTRIP vykonané aktualizovanie  operačného systému Windows CE, pričom bol zakúpený GSM modem, z dôvodu pripojenia zariadenia do siete MVnet.    V priebehu  roku 2009 prebiehali rokovania medzi ÚHCP MV SR, SITB, výrobcom mobilného zariadenia DATASTRIP a spoločnosťou TEMPEST a.s., ktorá bola riešiteľom úpravy jedného mobilného zariadenia o možnosti jeho nasadenia, prevádzkovania a pripojenia do siete MV Net na služobné prevádzkové účely. Z dôvodu možnosti otestovania týchto zariadení v podmienkach MV SR boli na zariadení vykonané úpravy (inštalácia WiFi karty). Testovanie WiFi bolo robené v spolupráci s DATASTRIP-om, ktorý dodal potrebnú WiFi kartu do CF slotu a taktiež s výrobcom WiFi karty, ktorý dodal potrebné ovládače. Technickú podporu v SR  robila spoločnosť TEMPEST a.s. Testovanie zariadenia bolo urobené v spolupráci OSK SITB Račianska 45 a prebehlo úspešne.  Rovnako úspešne prebehli testy robené na rýchlosť a presnosť čítania skeneru dokladov na oddelení hraničnej kontroly PZ vo Vyšnom Nemeckom a na Letisku M.R. Štefánika v Bratislave. Otestovaných bolo 173 dokladov rôznej kvality a rôznych rokov vydania. Testovanie sa vykonalo v spolupráci s OA SITB. 
Na základe vykonaných úprav a podkladov zo spoločnosti TEMPEST a.s. a od výrobcu mobilného zariadenia DATASTRIP boli spresnené celkové možné náklady a následne bol na stretnutí so SITB dohodnutý pilotný projekt na testovanie troch zariadení a postup pri získavaní financií na projekt. 

Ďalší vývoj:
ÚHCP MV SR realizovalo v r. 2010 testovacie overenia. Bol realizovaný nákup príslušných zariadení a v nasledujúcom období bude potrebné zabezpečiť úpravu týchto mobilných zariadení.
	


G: MV SR
SG: -
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: P
Typ opatrenia: IKT/FRU/VO


	

Realizovať výstavbu 32 kompletov virtuálneho plotu v severnej časti úseku štátnej hranice SR s Ukrajinou.
M

Opatrenie bolo ako nesplnené vyhodnotené  aj v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009. 

V roku 2009 bol realizovaný pilotný projekt výstavby virtuálneho plota v úseku OHK PZ Ubľa v dĺžke 2,8 km (od HZ 141 po HZ 147). 

Ďalší vývoj:
ÚHCP P PZ navrhovalo  v roku 2011/2012 realizovať výstavbu v celkovej dĺžke 6,056 km v úsekoch OHK PZ Ubľa a Podhoroď (od HZ 147 po HZ 170), minimálne však 1,518 km v úseku OHK PZ Ubľa (od HZ 147 po HZ 151). Doposiaľ nebolo rozhodnuté o tom, či sa bude pokračovať v ďalšom budovaní z dôvodu finančnej náročnosti (neboli vyčlenené finančné prostriedky).

	


G: MV SR
SG: -
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: P
Typ opatrenia: I/IKT/FRU/VO


	

Realizovať nákup 6 súprav detektorov systému RALEN (tzv. KUFOR) pre 6 OHK PZ (Zboj, Ulič, Ubľa, Poďhoroď, Petrovce, Vyšné Nemecké) za účelom zabezpečenia zvýšenia účinnosti ochrany štátnej hranice SR do vybudovania požadovaného množstva súprav virtuálneho plotu v severnej časti úseku.
M

Termín plnenia opatrenia bol zmenený bodom D.1. uznesenia vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.  Opatrenie bolo ako nesplnené vyhodnotené  v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009. 

Ďalší vývoj:
V rokoch 2009 a 2010 boli dodané len 3 súpravy systému RALEN pre OHK PZ Zboj, Ubľa a Petrovce, z toho jedna súprava systému RALEN pre OHK Petrovce bola financovaná z nástrojov zahraničnej pomoci – Fondu pre vonkajšie hranice. 
V závislosti od finančných možností rezortu MV SR odporúča ÚHCP P PZ do hodnotiaceho obdobia doplniť ešte ďalšie OHK PZ (Ulič, Podhoroď a Vyšné Nemecké) dislokované v severnej časti o tento mobilný detekčný systém.
	


G: MV SR
SG: -
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: P
Typ opatrenia: IKT/FRU/VO


	

Dobudovať zvýšenie obvodovej ochrany všetkých 10 objektov na štátnej hranici s Ukrajinou (všetky OHK PZ a RHP Sobrance).
M
Opatrenie bolo ako nesplnené vyhodnotené  v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009. 

V roku 2008 bol vypracovaný návrh projektu na zvýšenie obvodovej ochrany všetkých desiatich objektov na štátnej hranici s Ukrajinou, ktorý bol posúdený kompetentnými útvarmi MV SR. Na úspešnú realizáciu tohto projektu bolo potrebné zvýšiť pôvodnú finančnú čiastku potrebnú na jeho realizáciu (4,2 mil. Sk na 10 mil. Sk, zo 140 tis Eur na 332 tis. Eur). Požadované finančné prostriedky z rozpočtu MV SR uvoľnené neboli.

Ďalší vývoj:
Realizácia by mala byť vykonaná v dvoch etapách z finančných prostriedkov Fondu pre vonkajšie hranice, a to: 
1. etapa: objekty - Zboj, Topoľa, Vyšné Nemecké, Čierna nad Tisou a Sobrance v schválenom ročnom programe 2010. 
2. etapa: ostatné objekty -  Ulič, Ubľa, Podhoroď, Petrovce, Maťovské Vojkovce) v návrhu ročného programu 2011 - vypracovaná žiadosť o grant. 
	


G: MV SR
SG: -
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: P
Typ opatrenia: I/MTZ/IKT/FRU/VO


	

Pokračovať s vykonávaním monitorovacích letov vrtuľníkmi na zvýšenie účinnosti ochrany štátnej hranice SR s Ukrajinou (podľa Zmluvy o dielo č. SE-236/OVO-2007).
M

Opatrenie bolo ako nesplnené vyhodnotené  v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.

Ďalší vývoj:
Z dôvodov zefektívnenia a zníženia finančných nákladov v decembri 2010 bola predložená informácia pre ministra vnútra SR (č. p.: UHCP-OHP1-2010/005651), ktorej obsahom je formulovanie návrhov opatrení na účely splnenia podmienky schengenského zabezpečovania ochrany štátnej hranice vlastnou vrtuľníkovou technikou a zefektívnenia prevádzky vrtuľníkovej techniky najmä v závislosti od finančných možností MV SR.

G: MV SR
SG: -
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: B
Typ opatrenia: MTZ/FRU


	

Spevniť prístupové a zásahové cesty na štátnej hranici SR s Ukrajinou z dôvodov zvýšenia účinnosti zásahov na štátnej hranici (66 km - valcovaný makadam).

M
Opatrenie bolo ako nesplnené vyhodnotené  v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.

Dôvod: Začiatkom roku 2008 bol vypracovaný projekt, avšak z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov  v rokoch 2008 a 2009 nebol projekt realizovaný. 
V závislosti na finančných možnostiach rezortu ÚHCP P PZ navrhlo do hodnotiaceho obdobia realizovať aspoň spevnenie zásahových a prístupových stanovenou technológiou v úseku vybudovaného (prípadne dobudovaného) virtuálneho plota a riešiť aj vykonanie najnutnejších úprav technickými prostriedkami rezortu MV SR.
Ďalší postup:
V roku 2009-2010 bola technickými prostriedkami záchrannej brigády HaZZ Humenné vykonaná v južnej časti štátnej hranice s Ukrajinou najnevyhnutnejšia úprava ciest – 11 km, ako aj úprava na úseku budovania virtuálneho plotu.  


	

G: MV SR
SG: -
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: P
Typ opatrenia: I/MTZ/VO


	

Zabezpečiť uzatvorenie Zmluvy medzi SR a Ukrajinou o spolupráci pri kontrole osôb, tovarov a dopravných prostriedkov pri prechode štátnej hranice.
M













Vzhľadom na skutočnosť, že opatrenie sa netýka implementácie schengenského acquis, nebolo premietnuté do návrhu Schengenského akčného plánu SR a z toho dôvodu je monitorovanie jeho plnenia ukončené predkladanou Správou o aktuálnom stave plnenia opatrení na úseku schengenskej spolupráce. 

Od roku 2003 prebieha na podnet ukrajinskej strany dojednávanie Zmluvy medzi SR a Ukrajinou o spolupráci pri kontrole osôb, tovarov a dopravných prostriedkov pri prekračovaní spoločnej štátnej hranice . Dňa 10. júla 2008 bolo slovenskej strane doručené stanovisko Európskej komisie obsahujúce pripomienky k trom ustanoveniam návrhu a po ich posúdení bola o stanovisku Európskej komisie informovaná ukrajinská strana s tým, že slovenská strana navrhuje uskutočnenie expertného rokovania. Počas V. kola expertných rokovaní, ktoré sa konalo v dňoch 9. – 10. júna 2009 na Zemplínskej Šírave, informovala slovenská strana členov ukrajinskej delegácie o potrebe zmien v návrhu zmluvy v súlade so stanoviskom Európskej komisie. Súčasne ju informovala, že 5. júla 2008 nadobudla platnosť Dohoda medzi vládou SR a Kabinetom ministrov Ukrajiny o výstavbe nového cestného hraničného priechodu Čierna – Solomonovo (ďalej len „dohoda“). 
Návrh zmluvy predpokladá možnosť výkonu spoločnej kontroly (kontroly na jednom mieste) na území oboch zmluvných strán, avšak je potrebné aj s ohľadom na pripomienky Európskej komisie dopracovať niektoré ustanovenia, ktoré súvisia s uplatňovaním teritoriálnej jurisdikcie pri takomto spôsobe hraničnej kontroly na vonkajšej hranici EÚ, ako aj s ochranou informačných systémov EÚ využívaných na hraničných priechodoch. Okrem toho je potrebné uviesť, že táto zmluva sa bude môcť vykonávať iba na plánovanom hraničnom priechode Čierna – Solomovo, kde sa pripravuje vybudovanie infraštruktúry na slovenskej strane pre výkon hraničnej kontroly hraničnými orgánmi oboch krajín, nakoľko existujúce hraničné priechody nemajú infraštruktúru umožňujúcu vykonávanie spoločnej hraničnej kontroly. 

Ďalší vývoj:
V prípade, že by došlo k uzatvoreniu predmentnej zmluvy, táto zmluva by sa aplikovala len na hraničnom priechode Čierna – Solomonovo. Výstavba cestného hraničného priechodu Čierna – Solomonovo však ešte nezačala z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov. 
	


G: MV SR
SG: MZV SR, MF SR
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 2	
Druh opatrenia: B
Typ opatrenia: LP/MS


	

Po spustení prevádzky v prístavbe príletového terminálu na letisku Poprad-Tatry zabezpečiť prebudovanie súčasného príletového terminálu na odletový terminál. Vybudovaním druhého odletového terminálu sa zabezpečí oddelenie toku osôb cestujúcich v rámci schengenského priestoru od osôb cestujúcich v rámci mimoschengenského priestoru.
M
Termín plnenia opatrenia bol zmenený bodom D.1. uznesenia vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.  Opatrenie bolo ako nesplnené vyhodnotené v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.    
  
Pre letisko Poprad – Tatry, a.s. boli prijaté úlohy na zabezpečenie prístavby príletového terminálu. V roku 2008 boli vyčlenené osobitné finančné prostriedky na realizáciu časovo obmedzeného projektu „Prístavba príletového terminálu na Letisku Poprad – Tatry“, ktorý bol v mesiaci marec 2009 finančne vysporiadaný.  Poskytnutie ďalších finančných prostriedkov pre Letisko Poprad – Tatry bolo riešené uznesením vlády SR č. 820/2009, ktorým v bode B.18 bola uložená  ministrovi dopravy, pôšt a telekomunikácií úloha „podporiť dobudovanie terminálu Letiska Poprad – Tatry vo výške 1 mil. eur“ s termínom do 31. mája 2010.

Ďalší vývoj:
Pre klesajúce výkony letiska a postupné obmedzenie letov neboli tieto finančné prostriedky poskytnuté a z týchto dôvodov bola úloha B. 18 uznesenia vlády č. 820/2009 zrušená uznesením vlády SR č. 530/2010 z 11. 8. 2010, bod A. 3.
Na letisku boli prijaté prevádzkové opatrenia, ktorými bolo zabezpečené, aby pri odletoch nedochádzalo k súbežnému vybavovaniu letov do schengenského a mimo- schengenského priestoru, čím bolo zamedzené vzájomnému zmiešaniu cestujúcich z týchto skupín. 
	


G: MDVRR SR
SG: -
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 1 	
Druh opatrenia: P 
Typ opatrenia: I/MTZ/FRU/VO


	

Zabezpečiť prípravné práce na výstavbu colného priechodu Čierna – Solomonovo bez finančného vyjadrenia.
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Vzhľadom na skutočnosť, že opatrenie sa netýka implementácie schengenského acquis, nebolo premietnuté do návrhu Schengenského akčného plánu SR a z toho dôvodu je monitorovanie jeho plnenia ukončené predkladanou Správou o aktuálnom stave plnenia opatrení na úseku schengenskej spolupráce. 

Dňa 11. 10. 2007 bola podpísaná Dohoda medzi vládou SR a Kabinetom ministrov Ukrajiny o výstavbe nového cestného hraničného priechodu Čierna – Solomonovo, ktorá nadobudla platnosť 5. 7. 2008. Colné riaditeľstvo SR v priebehu roku 2008 vytvorilo expertnú medzirezortnú komisiu na výstavbu cestného hraničného priechodu Čierna – Solomonovo. V uvedenej komisii sú zastúpené aj všetky kontrolné zložky ukrajinskej strany. Na základe spoločných rokovaní slovenskej a ukrajinskej strany (v roku 2008 bolo uskutočnených celkovo 5 spoločných rokovaní – posledné 8. 10. 2008) bol spracovaný lokalitný program predmetnej výstavby, ktorý tvoril podklad na spracovanie štúdie. Začiatkom decembra 2008 bola spracovaná štúdia stavby a predložená na vyjadrenie zástupcom kontrolných zložiek SR. Zároveň bola spracovaná štúdia s predpokladanými finančnými nákladmi stavby. 

Ďalší vývoj:
Správca kapitoly MF SR navrhoval uvedenú investičnú akciu do návrhu rozpočtu kapitoly MF SR na roky 2010 až 2012, ako aj návrhov rozpočtu v predchádzajúcich obdobiach, a to ako prioritný výdavkový titul, avšak finančné prostriedky na jej realizáciu neboli pridelené. 
MF SR zároveň požiadalo listom podpredsedu vlády a ministra financií SR  v októbri 2010 č. MF /24245/2010-75 MDVRR SR o iniciovanie rokovaní s ukrajinskou stranou vo veci posunu termínu plnenia Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Kabinetom ministrov Ukrajiny o výstavbe nového cestného hraničného priechodu Čierna – Solomonovo).
	


G: MF SR
SG: -
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 1 	
Druh opatrenia: P
Typ opatrenia: I/MTZ/FRU/VO



	
Zabezpečiť realizáciu opatrení (stavebných, technických, organizačných, personálnych a finančných) súvisiacich s ochranou vízových pracovísk na ZÚ SR v zahraničí, vrátane opatrení uvedených v protokoloch z kontrol vykonaných ÚOOÚ SR, v súvislosti s previerkou, či súčasné bezpečnostné opatrenia a pracovné postupy pri vydávaní schengenských víz sú v súlade s ustanoveniami zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov a Spoločných konzulárnych postupov.

M

Opatrenie bolo ako nesplnené vyhodnotené v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.

Na účely realizácie opatrení súvisiacich s ochranou vízových pracovísk bolo na zastupiteľské úrady SR dodané len limitné množstvo statických detektorov kovov. Zostáva zabezpečiť ešte 40 zastupiteľských úradov SR spomínanými detektormi kovov, čo predstavuje sumu cca 260 000,- EUR. Avšak ich inštalácia nebude plniť požadovaný účel bez zabezpečenia primeranej obsluhy, v prípade ktorej by finančné náklady predstavovali pre každý zastupiteľský úrad SR cca 1500,- EUR mesačne, čo v konečnom dôsledku pri 42 zastupiteľských úradoch SR (bez zabezpečenej obsluhy) zodpovedá sume 756 000,- EUR za jeden kalendárny rok. 

Ďalší vývoj:
Vzhľadom na výšku uvedených finančných nákladov vysoko prevyšujúcich možnosti rozpočtu na obdobie rokov 2008-2009 a vzhľadom na krátenie rozpočtu a výrazné obmedzenie kapitálových prostriedkov aj v roku 2010, nebolo možné zabezpečiť realizáciu potrebných opatrení súvisiacich s ochranou vízových pracovísk ani do konca roka 2010. Inšpekčné cesty na jednotlivých zastupiteľských úradoch SR boli v  priebehu posledných rokov vykonávané pracovníkmi ÚOOÚ SR veľmi sporadicky vzhľadom na krátenie rozpočtu ÚOOÚ SR. 
V súčasnosti zostáva zabezpečiť ešte 27 ZÚ SR spomínanými detektormi kovov, čo predstavuje sumu cca 147 000,- eur.

	

Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská
dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom
odstraňovaní kontrol na spoločných
hraniciach, podpísaný v Schengene 19. júna
1990, jeho záverečný akt a spoločné
vyhlásenia: článok 12, 14, 15 a 17.

G: MZV SR 
SG: -
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: P
Typ opatrenia: I/MTZ/IKT/HR/FRU/VO/LP



	

Dobudovať národný Vízový informačný systém (VIS) a jeho prepojenie na VIS budovaný Európskou komisiou.
M



























Termín plnenia opatrenia bol zmenený bodom D.1. uznesenia vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.  Opatrenie bolo ako nesplnené vyhodnotené  v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.

Jednotlivé časti VIS, časť MV SR, ako aj časť MZV SR sú vybudované a funkčné. Navzájom sú prepojené tak, aby s centrálnym VIS komunikovali cez jediné komunikačné rozhranie, za ktoré je zodpovedné MZV SR. Budovanie centrálneho VIS je v kompetencii Európskej komisie. 

Projekt NS-VIS je možné rozdeliť na 3 etapy: 
1. etapa: Splnenie požiadaviek pre vstup do schengenského priestoru v oblasti vízovej politiky (funkcionalita „konzultácií k vízam“, ktorú zabezpečujú MV SR a MZV SR; 
2. etapa: prepojenie N.VIS MZV SR na centrálny systém C.VIS, t. j. z pohľadu EÚ za SR realizuje MZV SR; 
3. etapa: zabezpečenie technických prostriedkov na snímanie a následnú kontrolu biometrických údajov držiteľov víz uložených v C.VIS. 
Jednotlivé časti národného VIS, časť MV SR aj MZV SR sú budované od roku 2005 s ohľadom na budúce prepojenie na centrálny VIS. MZV SR v spolupráci s Európskou komisiou úspešne prešlo tzv. národnými testami kompatibility a v súčasnosti prebieha integrácia národného systému s VIS-om, a intenzívne testy tohto systému oproti testovaciemu prostrediu, ktoré je spravované Európskou komisiou. Uskutočnili sa výkonové   testy podsystému VIS-Mail, ktorý bol vyvinutý na MZV SR a bude slúžiť pre MZV SR a MV SR na konzulárnu spoluprácu pri rozhodovaní o vydaní víz. Tým bol ukončený celý testovací cyklus tohto systému a ten je pripravený na začatie prevádzky. 

Ďalší vývoj:
Centrálny VIS bol spustený 11.10.2011, kedy sa k nemu pripojila aj SR. Momentálne je na VIS pripojený ZU SR v Káhire. Ostatné ZÚ SR sa budú pripájať postupne po vyhodnotení výsledkov zo ZÚ Káhira, najneskôr však v termíne stanovenom EK.
	

Rozhodnutie Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS).


G: MZV SR
SG: MV SR 
T: 31. 12. 2009 (národný VIS) 
     31. 12. 2009 (centrálny VIS)
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: P
Typ opatrenia: IKT/FRU/VO/VVV



	

Zabezpečiť implementáciu druhého biometrického prvku (odtlačky prstov) do VIS, aplikačné zmeny VIS.
M

Termín plnenia opatrenia bol zmenený bodom D.1. uznesenia vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.  
Opatrenie bolo ako nesplnené vyhodnotené v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.

Ďalší vývoj:
Dňa 11.10.2011 sa začal zber odtlačkov prstov na ZÚ Káhira. Na ďalších ZÚ sa zber začne po rozhodnutí vedenia MZV SR, najneskôr však v termíne stanovenom EK.


	


G: MZV SR
SG: -
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: P
Typ opatrenia: OA/IKT/FRU/VO/VVV


	

Zabezpečiť technické prostriedky potrebné na snímanie a následnú kontrolu biometrických znakov držiteľov víz uložených vo VIS.
M














Opatrenie bolo ako splnené vyhodnotené  v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009. 

Ďalší vývoj:
V súčasnosti je opatrenie nesplnené.
MZV SR zabezpečilo technické prostriedky potrebné na snímanie odtlačkov na ZÚ a ich zasielanie do VIS-u. 
V druhej etape je potrebné zo strany MV SR zabezpečiť kontrolu biometrických znakov držiteľov víz uložených vo VIS.
	

Rozhodnutie Komisie 2006/648/ES z 22. 9. 2006, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie noriem pre biometrické znaky súvisiace s vývojom vízového informačného systému (Ú. v. EÚ L 267, 27. 9. 2006, s. 41).

G: MZV SR
SG: MV SR
T: do spustenia VIS
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: P
Typ opatrenia: OA/IKT/FRU/VO/LP 


	

Zabezpečiť proces výmeny informácií so zahraničím. O uplatňovaní týchto ustanovení spracovať stručnú správu pri vyhodnocovaní SAP k 31. 12. 2008 a k 31. 12. 2009.
M

Opatrenie bolo ako nesplnené vyhodnotené  aj v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.

Proces výmeny informácií so zahraničím zabezpečuje ÚMPS P PZ. Za účelom zefektívnenia a urýchlenia procesu výmeny informácií so zahraničím, bol v roku 2008 podaný EK návrh na realizáciu projektu „Rozšírenie Národného komunikačného rozhrania NG SIS II pre implementáciu Prümského dohovoru v SR“.
Ďalší vývoj:
Dožiadania v zmysle čl. 39 Schengenského dohovoru vybavuje ÚMPS P PZ predovšetkým prostredníctvom kanálu SIRENE, Interpolu a  SKP, ktoré zabezpečujú výmenu informácií v režime 24/7. Za účelom pravidelného vyhodnocovania medzinárodnej policajnej spolupráce SKP v súčasnosti poskytujú ÚMPS P PZ štatistiku o počte vybavených dožiadaní v mesačných intervaloch. 
Čl. 44 Schengenského dohovoru – (priame telefónne spojenie, spojenie vysielačkou, ďalekopisom v pohraničných oblastiach):
SKP sú vybavené priamym telefónnym spojením, faxom, prístupom k národným databázam.
OR PZ v prihraničných oblastiach – priame telefónne spojenie. 
Kompatibilita rádiokomunikačných  systémov  štátov EÚ je momentálne riešená na úrovni EÚ pilotným projektom ISI (projekt NL a BE). SR nekompatibilitu rádiokomunikačných systémov so susednými štátmi rieši prostredníctvom:
1. spoločných hliadok;
2. SKP;
3. využívania tiesňovej linky 112 pri cezhraničnom prenasledovaní.
Čl. 45 Schengenského dohovoru – hlásenie pobytu cudzincov v ubytovacích zariadeniach:
V zmysle § 50 písm. c) zák. č. 48/2002 Z.z. o pobyte cudzincov je ubytovateľ povinný zabezpečiť vyplnenie tlačiva o hlásení pobytu  každého cudzinca a doručiť ho policajnému útvaru do 5 dní od ubytovania cudzinca.
Čl. 46 Schengenského dohovoru – „nevyžiadané informácie“ – informácie v súvislosti s medzinárodnými futbalovými zápasmi a inými športovými podujatiami na centrálnej úrovni eviduje odbor boja proti extrémizmu a diváckemu násiliu ÚKP P PZ; k výmene informácií v zmysle čl. 46 Schengenského dohovoru môže však dochádzať aj na regionálnej úrovni, o čom neexistuje evidencia.
Čl. 47 Schengenského dohovoru – vysielanie styčných dôstojníkov:
SR využíva inštitút policajných styčných dôstojníkov so všetkými susednými štátmi. Činnosť styčných dôstojníkov je pravidelne vyhodnocovaná v ročnej správe o činnosti policajných pridelencov. V rámci hodnotenia činnosti policajných styčných dôstojníkov sa každé dva roky vypracováva i hodnotenie siete policajných styčných dôstojníkov a návrhy modifikácie siete policajných styčných dôstojníkov.
Financovanie projektu1: Projekt je spolufinancovaný z Fondu pre vonkajšie hranice. Komoditným centrom pre finančné zabezpečenie je SITB MV SR.
Financovanie projektu2: Projekt je spolufinancovaný z operačného programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013. Celkové náklady projektu: 171 164,- EUR, z toho z programu požadovaných: 145 489,39 EUR. 
	

Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská
dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom
odstraňovaní kontrol na spoločných
hraniciach, podpísaný v Schengene 19. júna
1990, jeho záverečný akt a spoločné
vyhlásenia: článok 39, 44 až 47.

G: MV SR
SG: -
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: P
Typ opatrenia: OA/IKT/FRU/VO/HR/MS



	

Zaviesť v súlade s Haagskym programom Európsky model kriminálneho spravodajstva s cieľom jeho spustenia v roku 2008.
M

Termín plnenia opatrenia bol zmenený bodom D.1. uznesenia vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.  
Opatrenie bolo ako nesplnené vyhodnotené  v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.

Ďalší vývoj:
V rámci plnenia predmetnej úlohy prebieha realizácia projektu budovania analyticko-koordinačného centra P PZ určeného na zber, analýzu, koordináciu a distribúciu informácií, ako jedného z nosných komponentov potrebných k plnému zavedeniu Európskeho modelu kriminálneho spravodajstva.  V súvislosti s projektom boli do súčasnej doby vykonané nasledovné čiastkové úlohy: 
- úspešne otestovaný informačný systém Policajného zboru ACHERON v podmienkach ÚBOK P PZ;   
- v súčinnosti s dodávateľskou firmou a pracovníkmi SITB MV SR bol aktualizovaný bezpečnostný projekt a bezpečnostné smernice s cieľom certifikovať systém na predprodukčnú prevádzku, počas ktorej sa bude budovať infraštruktúra systému a pripájať používatelia; 
- boli realizované základné školenia pre vybraný počet používateľov úradu, správcov a bezpečnostných správcov systému;
- prebiehali práce na príprave nariadenia prezidenta Policajného zboru o informačnom toku a správe informačného systému Policajného zboru ACHERON. 
V súčasnosti sa pripravuje migrácia poznatkových fondov ÚBOK P PZ do nového informačného systému Policajného zboru ACHERON. Následne sa bude realizovať pripojenie určeného počtu používateľov a zabezpečenie správy a bezpečnostnej správy informačného systému Policajného zboru ACHERON. V roku 2011 bude systém funkčný a pripravený na predprodukčnú prevádzku. 
Predpokladaný termín spustenia ostrej prevádzky je do konca roku 2011. V ďalšej etape sa plánuje zrealizovanie pripojenia Národnej ústredne Europolu ÚMPS P PZ do predmetného informačného systému, Národnej jednotky boja proti nelegálnej migrácii ex – UHCP MV SR, ÚKP P PZ a ÚKP KR PZ a ich prostredníctvom ÚKP OR PZ.
S uvedenou úlohou úzko súvisí aj potreba vytvorenia jasnej koncepcie informačného manažmentu v procese objasňovania, odhaľovania a dokumentovania trestnej činnosti, pre efektívnejšie využívanie relevantných informácií pre strategické plánovanie a riadenie činnosti v policajnej praxi.

	



G: MV SR 
SG: -
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: P
Typ opatrenia: OA/IKT/FRU/VO/HR/VVV



	




	

Spracovať a vydať príručku pre sudcov a prokurátorov „Justičná spolupráca v trestných veciach – právny styk s cudzinou.“
X
Termín plnenia opatrenia bol zmenený bodom D.1. uznesenia vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.  
Opatrenie bolo vyhodnotené  v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009 ako nesplnené. Opatrenie bolo následne  zrušené uznesením vlády SR č. 865 z 8. decembra 2010.  

Nesplnenie úlohy bolo z pohľadu GP SR ovplyvnené dynamikou vývoja v oblasti novelizácií Trestného zákona a Trestného poriadku, ako aj prípravou nového zákona o európskom zatýkacom rozkaze (č. 154/2010Z.z.).

Ako dôvod pre zrušenie úlohy uviedlo MS SR toto:
„Navrhuje sa zrušenie úlohy vlády spracovať a vydať príručku pre sudcov a prokurátorov „Justičná spolupráca v trestných veciach – právny styk s cudzinou“ z dôvodu prebiehajúcej prípravy viacerých transpozičných noviel zákonov k rámcovým rozhodnutiam Rady EÚ v priebehu roka 2010 až 2012, ktorými dôjde k výraznej zmene právnej úpravy v oblasti právneho styku s cudzinou v trestných veciach.  Z tohto dôvodu sa splnenie úlohy nepovažuje za účelné.“ 

Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská
dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom
odstraňovaní kontrol na spoločných
hraniciach, podpísaný v Schengene 19. júna
1990 – čl. 48 až 69 (článok 50 zrušený
protokolom 42001A1121(01)).

G: MS SR
SG: GP SR
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: B
Typ opatrenia: OA/HR/VVV/LP



	

Dokončiť projekt budovania NG SIS II (vnútroštátny systém národného SIS II a SIRENE) v súlade s finálnym riešením a funkcionalitou centrálneho systému SIS II.
M

Termín plnenia opatrenia bol zmenený bodom D.1. uznesenia vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.  
Opatrenie bolo ako nesplnené vyhodnotené  v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.

Vývoj SIS II bol v členských krajinách pozastavený z dôvodu riešenia technických problémov pri vývoji centrálneho systému SIS II. Rada EÚ v júni 2009 prijala závery o ďalšom smerovaní SIS II, ktoré opätovne potvrdili prioritu SIS II a tiež prípravu náhradného riešenia v podobe alternatívneho scenára SIS 1+ RE. Rada EÚ tiež stanovila splnenie podmienok, po splnení ktorých bude pokračovať vývoj SIS II podľa pôvodného projektu. Tieto podmienky boli splnené. 

Ďalší vývoj:
Závermi Rady EÚ o SIS, prijatými v priebehu roka 2010 bolo schválené dobudovanie SIS II podľa pôvodného projektu.
SR v priebehu roku 2009 realizovala viaceré testovacie činnosti vnútroštátneho SIS II s centrálnym SIS II. Rada EÚ v júni 2009 prijala závery o ďalšom smerovaní SIS II, ktoré opätovne potvrdili prioritu SIS II a prípravu zálohového projektu v podobe alternatívneho scenára SIS 1+ RE, ktorý má byť schopný plniť ciele SIS II. Závermi Rady o SIS, prijatými v priebehu roka 2010 bolo schválené budovanie SIS II, spustenie prevádzky ktorého je stanovené na marec roka 2013.

Aktuálne vývoj SIS II pokračuje podľa globálneho harmonogramu vydaného EK. Predpokladaný termín spustenia prevádzky je 1. Q 2013.


	

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1986/2006 z 20. decembra 2006, ktoré sa týka prístupu útvarov zodpovedných za vydávanie osvedčení o evidencii vozidiel v členských štátoch do Schengenského informačného systému druhej generácie (SIS II) (Ú. v. EÚ L 381, 28. 12. 2006, s. 1).


G: MV SR
SG: -
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: P
Typ opatrenia: OA/IKT/FRU/VO/LP/HR



	

Prispôsobiť personálne a technické vybavenie Národnej ústredne SIRENE podľa požiadaviek vyplývajúcich z realizácie projektu NG SIS II.
M


Termín plnenia opatrenia bol zmenený bodom D.1. uznesenia vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.  
Opatrenie bolo ako nesplnené vyhodnotené  v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.

Ďalší vývoj:
V súčasnosti je činnosť pracoviska Národnej ústredne SIRENE zabezpečená pracovníkmi v počte 31 tabuľkových miest, z toho 19 je operátorov SIRENE. 

	


G: MV SR
SG: -
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 2	
Druh opatrenia: B
Typ opatrenia: OA/HR


	

Aktualizovať harmonizáciu zdrojových informačných systémov pre národný SIS II v súlade s finálnym riešením centrálneho systému SIS II.
M

Termín plnenia opatrenia bol zmenený bodom D.1. uznesenia vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.  
Opatrenie bolo ako nesplnené vyhodnotené  v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.

Harmonizácia zdrojových informačných systémov sa už realizovala v súvislosti so vstupom SR do Schengenského priestoru.

Ďalší vývoj:
V priebehu rokov 2005-2010 prebiehali viaceré rokovania s dotknutými gestormi relevantných systémov polície za účelom ich harmonizácie v súlade s požiadavkami SIS I+ a SIS II. Prebehol proces samotnej harmonizácie mnohých systémov ako PATROS, PATRMV, INBO, EMON, PATRDOC, PATRZBRANE. Funkcionality niektorých systémov nie sú plne kompatibilné s požiadavkami SIS a z daného dôvodu sa pokračuje v jednotlivých činnostiach za účelom ich plnej kompatibility so SIS I+ a SIS II.

	



G: MV SR
SG: -
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 1 	
Druh opatrenia: P
Typ opatrenia: IKT/FRU/VO	



	

Zvýšenie počtu pracovných miest o 4 miesta na ÚOOÚ SR 
M


Gestor opatrenia a termín jeho plnenia bol zmenený bodmi B. a D.1. uznesenia vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.  
ROZPOR medzi MV SR, ÚV SR a MF SR na jednej strane, ktoré považujú opatrenie za splnené a UOOU na strane druhej, ktorý považuje opatrenie za dosiaľ nesplnené a zásadne žiada postup uvedený v stĺpci: Návrh ďalšieho postupu.   

Na základe súhlasu MF SR v liste č. MF/014716/2008-413 zo dňa 25. 4. 2008 boli delimitované 4 pracovné miesta z ÚV SR na ÚOOÚ SR na zabezpečenie úloh Schengenského akčného plánu SR na roky 2008-2009. Úprava záväzných rozpočtových ukazovateľov rozpočtu ÚOOÚ SR – „0A0 – Ochrana osobných údajov“ sa vykoná rozpočtovým opatrením v položke mzdy o +49.970,- Eur a v položke odvody o +16.000,-Eur.

MF SR ako spolugestor zabezpečilo splnenie tejto úlohy v roku 2008, kedy bola kladne riešená požiadavka ÚOOÚ SR na zvýšenie limitu počtu zamestnancov o 4 osoby s cieľom plniť úlohy Schengenského akčného plánu (uznesenie vlády SR č. 163/2008).
Ďalší vývoj:
MF SR súčasne poznamenáva, že v štátnom rozpočte na rok 2010 bol v kapitolách štátneho rozpočtu jednotne uplatnený úsporný princíp zníženia počtu zamestnancov podľa stavu ich plnenia v roku 2009. Dlhodobé a relatívne vysoké neplnenie počtu zamestnancov v ÚOOÚ SR sa adekvátne premietlo v jeho záväzných rozpočtových ukazovateľoch zamestnanosti na rok 2010. V súvislosti s konsolidáciou verejných financií v rozpočte na rok 2011 bolo v kapitolách štátneho rozpočtu realizované zníženie osobných výdavkov o 10 %.
Vzhľadom k tomu, že neboli splnené deklarované záväzky SR v oblasti trvalého finančného zabezpečenia, ÚOOÚ SR sa nepodarilo stabilizovať a naplniť potrebný počet zamestnancov. 
ÚOOÚ SR: Rozpočtové prostriedky ÚOOÚ SR sa od roku 2008 neustále znižujú. MF SR (ako správca kapitoly „Všeobecná pokladničná správa“, súčasťou ktorej je aj program 0A0 – Ochrana osobných údajov – rozpočet ÚOOÚ SR, napriek námietkam pri návrhu záväzných rozpočtových ukazovateľov pri zostavovaní Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010, 2011 a 2012) znížilo ÚOOÚ SR počet štátnozamestnaneckých miest zo 43 na 35, pričom finančné prostriedky boli znížené o 27%, z úrovne rozpočtu roku 2008 tak, že vystačili na financovanie miezd pre 35 zamestnancov ÚOOÚ SR len na desať (10) kalendárnych mesiacov v roku 2010 a následne aj na roky 2011 a 2012. Predmetná situácia má priamy, negatívny dopad nielen na plnenie úloh SAP (Opatrenia č. 120 a 131), ale aj na reálne plnenie ostatných zákonom stanovených úloh ÚOOÚ SR. Neriešenie tohto stavu v krátkom časovom horizonte bude mať za následok likvidáciu ÚOOÚ SR. 

	


Veľmi problematická úloha – mimo odbornú kompetenciu! 

G: UV SR
SG: UOOU SR, MF SR
T: 31.3.2009
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: B
Typ opatrenia: OA/FRU/HR


	

Zapojiť SR do systému elektronického vzdelávania vyšších policajných dôstojníkov na národnej úrovni formou počítačových školiacich programov vypracovaných CEPOL-om vrátane umožnenia prístupu k diskusnej platforme.
M

Opatrenie bolo ako nesplnené vyhodnotené  v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.

Akadémia PZ v Bratislave využíva formu elektronického vzdelávania študentov podľa súčasných technických možností. Limitované je to technickými prostriedkami a priepustnosťou komunikačnej siete. Na základe tejto úlohy akadémia je pripravená obsahovou štruktúrou učebných programov na systémovú zmenu. Systém  - v technickom zmysle - zabezpečuje CEPOL.

	


G: MV SR
SG: -
T: 31.12.2008 resp. po sprevádzkovaní systému
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: P
Typ opatrenia: OA/IKT/FRU/VO/VVV/HR


	

Iniciovať na základe dohôd o spolupráci medzi orgánmi a inštitúciami EÚ (CEPOL-EUROPOL, CEPOL-FRONTEX, CEPOL-EUROJUST a CEPOL-OLAF) rokovania s príslušnými zástupcami uvedených orgánov a inštitúcií EÚ na území SR s cieľom koordinácie a spoločného postupu pri zabezpečovaní vzdelávacích aktivít na rok 2009 a implementácii jednotného systému policajného vzdelávania (Join Polica Education System) pod gesciou CEPOL-u.

X

Opatrenie bolo vyhodnotené  v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009 ako nesplnené a zároveň bodom E.1. tohto uznesenia vlády SR bolo zrušené.  

	



G: MV SR 
SG: -
T: 31.12.2008
Stupeň priority: 3	
Druh opatrenia: B
Typ opatrenia: LP/MS


	

Iniciovať rokovania na rezortnej a mimorezortnej úrovni s cieľom prípravy priorít policajného vzdelávania na rok 2010.
M

Termín plnenia opatrenia bol zmenený bodom D.1. uznesenia vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.  
Ako nesplnené bolo opatrenie vyhodnotené v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.

Rokovanie na rezortnej a mimorezortnej úrovni sa uskutočňuje každoročne do 30.11., pred určením smerných čísiel na vzdelávanie policajtov v dôstojníckom a práporčíckom štúdiu na SOŠ PZ. Na mimorezortnej úrovni išlo  o prerokovanie s Generálnym riaditeľstvom Železničnej polície patriacim pod Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácie SR. Na rezortnej úrovni išlo o prerokovanie s KR PZ, útvarmi a úradmi MV SR a  UHCP P PZ, ÚOÚČaDM, o určení priorít a počtov vzdelávaných policajtov povolávaných na štúdium podľa  zamerania štúdia pre jednotlivé služby PZ v dôstojníkom a práporčíckom štúdiu.

Ďalší vývoj:
 Od 1.1.2011 bola Železničná polícia začlenená do štruktúry Policajného zboru, čím prerokovanie priorít policajného vzdelávania na mimorezortnej úrovni nie je aktuálne.  

	


G: MV SR
SG: -
T: 31.10.2009
Stupeň priority: 2 	
Druh opatrenia: B
Typ opatrenia: OA/FRU/VVV/HR



	



G: MV SR
SG: -
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 2	
Druh opatrenia: B
Typ opatrenia: OA/FRU/VVV/HR


	

Zabezpečiť za SR plnenie prevzatých úloh CEPOL-u vo vzťahu k záverom bolonského procesu.
M

Opatrenie bolo ako nesplnené vyhodnotené  v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.

Ďalší vývoj:
Úlohy CEPOL-u vo vzťahu k záverom bolonského procesu sú vyjadrené v Spoločnom základnom študijnom programe (Cepol Common Curriculum).


	


G: MV SR
SG: -
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 2	
Druh opatrenia: B
Typ opatrenia: OA/VVV/HR/MS



	

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) 562/2006 z 15. marca 2006, ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 105, 13. 4. 2006, s.1) – okrem prvej vety článku 1 a hlavy III nariadenia.


G: MV SR
SG: -
T: 31.12.2008
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: P
Typ opatrenia: OA/FRU/VVV/HR



	

Vydať interný predpis upravujúci ďalšie policajné vzdelávanie v pôsobnosti MV SR, ktorý bude zahŕňať odborné i jazykové vzdelávanie.
M

Termín plnenia opatrenia bol zmenený bodom D.1. uznesenia vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.  
Opatrenie bolo ako nesplnené vyhodnotené  v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.

Ďalší vývoj:
V r. 2010 bol vydaný rozkaz   R ÚHCP MV SR č. 26/2010 na realizáciu plánu vzdelávacieho programu pre útvary hraničnej a cudzineckej polície na obdobie rokov 2010-2011, ktorý zahŕňa odborné a jazykové vzdelávanie.
Návrh interného predpisu vypracovalo centrum vzdelávania a psychológie SPSC v júli 2011. Návrh interného predpisu nebol predložený do vnútrorezortného pripomienkového konania. 

Opatrenie sa v tomto čase plní, návrh interného aktu riadenia o odbornom vzdelávaní policajtov bol vypracovaný a predložený do vnútrorezortného pripomienkového konania dňa 5. 8. 2011. Účinnosť interného aktu riadenia sa predpokladá od 1. 11. 2011.

	


G: MV SR
SG: -
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 2	
Druh opatrenia: B
Typ opatrenia: OA/LP/VVV/HR



	

Zabezpečiť špecializované školenia pre oblasť aplikácie ustanovení Kódexu schengenských hraníc, Schengenského katalógu pre ochranu hraníc a ostatných relevantných predpisov týkajúcich sa kontroly hraníc.
M
Opatrenie bolo ako nesplnené vyhodnotené  v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.

Ďalší vývoj:
Opatrenie bolo zapracované do koncepcie vzdelávacích aktivít v rámci Národného plánu riadenia kontroly hraníc, ktorý vypracovalo ÚHCP P PZ v roku 2011.

	

Dôležité pre revalvácie!!!

G: MV SR
SG: -
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: B
Typ opatrenia: OA/VVV/FRU/HR


	

Vykonať školenia pre leteckých dopravcov prevádzkujúcich lety z tretích krajín na územie SR o cestovných dokladoch a vízach, ktoré musia predložiť štátni príslušníci tretej krajiny pri vstupe s cieľom eliminácie nelegálnej migrácie. Využívať inštitút povinnosti zasielania zoznamu cestujúcich leteckými dopravcami prevádzkujúcimi lety z tretích krajín.
M
Opatrenie bolo ako nesplnené vyhodnotené  v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.

Ďalší vývoj:
V súčasnosti je opatrenie splnené. Odborné školenia pre leteckých dopravcov prevádzkujúcich lety z tretích krajín na územie SR o cestovných dokladoch a vízach boli vykonané v spolupráci OHK PZ Bratislava Ružinov – letisko, RHCP Bratislava a OACD OHP UHCP.  Odborné školenie sa uskutočnilo v priestoroch OHK PZ Bratislava Ružinov – letisko.
	


G: MV SR 
SG: -
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: B
Typ opatrenia: OA/VVV/FRU/HR


	

Zabezpečiť školenie osôb, ktoré majú prístup k údajom zo SIS II.
6


Termín plnenia opatrenia bol zmenený bodom D.1. uznesenia vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.  

SOŠ PZ v tejto oblasti neboli požiadané žiadnou súčasťou PZ, ani MV SR o vykonanie školení. Školenie z uvedenej problematiky vykonané nebolo.

	


G: MV SR
SG: MS SR, GP SR, MZV SR, MF SR,   MDVRR SR, UOOU SR
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: B
Typ opatrenia: OA/VVV/FRU/HR



	

Zabezpečiť špecifické školenia v oblasti odberu vzoriek a protikorupčného tréningu pre colníkov vykonávajúcich colnú kontrolu na vonkajších hraniciach.
6

Špecifické školenia týkajúce sa odoberania vzoriek colníkmi plánuje CR SR realizovať z finančných prostriedkov poskytnutých z  ESF na realizáciu uvedeného projektu. Podľa zmluvy je dodávateľ povinný vytvoriť obsah vzdelávania v spolupráci s akreditovanou vzdelávacou spoločnosťou pre odber vzoriek. Školenie sa bude realizovať e-learningovou výučbou a formou konzultácií odbornej problematiky s lektormi. V súčasnosti je pripravený odborný text, ktorý je spracovaný do elektronického modulu a dá sa implementovať. Opatrenie sa plní priebežne s predpokladom ukončenia v roku 2012.

	

Dôležité z pohľadu revalvácií!!!

G: MF SR 
SG: -
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: P
Typ opatrenia: OA/VVV/HR/FRU/MS



	

Zabezpečiť pracovné stáže zamestnancov UOOU SR v centrále SIS v Štrasburgu, v centrále VIS v Luxemburgu a v centrále CIS v Bruseli, vykonanie kontroly informačných systémov na zastupiteľských úradoch SR v zahraničí. 
M
Opatrenie bolo ako nesplnené vyhodnotené  v uznesení vlády SR č. 217 z 18. 3. 2009.

Ďalší vývoj:
Vzhľadom na situáciu s plnením záväzkov SR vyplývajúcich z príslušných právnych aktov ES/EÚ (Rozhodnutie o Europole, Dohovor o SIS, Nariadenie EP a Rady o CIS, Nariadenie o EURODAC-u), t.j. aktívnu účasť a prácu v Spoločných dozorných orgánoch (JSB Europol,  Schengen a CIS), ako aj účasti v misiách SCHEVAL  nebolo  v možnostiach UOOU SR zabezpečiť finančné prostriedky na špecifikované pracovné stáže zamestnancov UOOU SR. 

	

Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská
dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom
odstraňovaní kontrol na spoločných
hraniciach, podpísaný v Schengene 19. júna
1990 – články 126 až 130.

G: UOOU SR
SG: -
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: B
Typ opatrenia: OA/VVV/HR/FRU/MS


	

Zabezpečiť dopravné prostriedky, materiálno-technické vybavenie a výpočtovú techniku pre zabezpečenie výkonu colnej kontroly na vonkajšej hranici.
6

Všetky útvary colnej správy dislokované na úseku štátnej hranice s Ukrajinou, ktoré zabezpečujú výkon colného dohľadu, sú vybavené potrebným počtom dopravných prostriedkov, materiálno-technickým vybavením, výpočtovou technikou a je zabezpečené ich napojenie na komunikačnú sieť. Výkon kontroly na vonkajšej hranici zabezpečuje Colný úrad Michalovce. Colnému úradu Michalovce bolo odovzdaných 22 osobných automobilov KIA Ceed, 1 automobil VW Transporter a špecializované optické prístroje – termokamera, fibroskop (Ročný program 2007 Fondu pre vonkajšie hranice). Mobilné kontrolné zariadenie využívajúce röntgenové žiarenie s dual-energy lineárnym urýchľovačom je predmetom „Plánu verejného obstarávania na rok 2009“.
Do prevádzky bol spustený informačný (kamerový) systém na snímanie a rozpoznávanie evidenčných čísiel motorových vozidiel a kódov kontajnerov. Tento systém je nainštalovaný na colných priechodoch Vyšné Nemecké a Čierna nad Tisou. Súčasťou zabezpečenia výkonu colného dohľadu výpočtovou technikou na vonkajšej hranici SR s Ukrajinou v roku 2008 bola aj rekonštrukcia colného priechodu Ubľa, v ktorej rámci bola vybudovaná nová lokálna počítačová sieť zabezpečujúca fungovanie všetkých informačných a komunikačných subsystémov. Cestný colný priechod bol po ukončení rekonštrukcie uvedený do prevádzky a vybavený potrebnými informačnými prostriedkami.
V štádiu riešenia je zabezpečenie vybraných útvarov colnej správy zariadeniami pre digitálnu rádiovú komunikáciu.
	


G: MF SR 
SG: -
T: 31.12.2009
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: B
Typ opatrenia: OA/VVV/HR/FRU/HR



	

Zabezpečiť odborné jazykové vzdelávanie pre colníkov vykonávajúcich colnú kontrolu na vonkajších hraniciach.
6

Jazykové vzdelávanie pre 128 colníkov, ktorí majú pôsobnosť na vonkajšej hranici SR s Ukrajinou bude zabezpečené z finančných prostriedkov národného projektu „Zvyšovanie profesijných, manažérskych a jazykových vedomostí a zručností colníkov a zamestnancov colnej správy“, ktorý bol predložený Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny SR listom CR SR č. 575/08/CI, 17636/2008-1426 zo dňa 16. 12. 2008. CR SR sa týmto projektom uchádza o čerpanie nenávratného finančného príspevku z Európskeho sociálneho fondu.
	


G: MF SR 
SG: -
T: 2008 - 2009
Stupeň priority: 1	
Druh opatrenia: B
Typ opatrenia: OA/VVV/HR/FRU/HR





