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1 Východiská 

Investičná stratégia Ministerstva spravodlivosti (MS) SR vychádza z viacerých záväzných a vládou 
schválených dokumentov a to najmä z:  

 Programového vyhlásenia vlády SR 2020 – 20241,  
 Programového vyhlásenia vlády SR 2021 – 20242,  
 Koncepcie stabilizácie a modernizácie súdnictva3,  
 Koncepcie stabilizácie súdnictva4,  
 Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky5, 
 Koncepcie väzenstva Slovenskej republiky na roky 2021 až 2030 nadväzujúcej  na predchádzajúcu 

Koncepciu väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 20206 (ďalej len „Koncepcia ZVJS“).  

Investičná stratégia MS SR vo väzbe na rozpočet kapitoly MS SR pokrýva civilnú časť kapitoly a Zbor 
väzenskej a justičnej stráže. 

 Východiská pre oblasť justície 

V Programovom vyhlásení vlády SR 2021 – 2024 sa vláda SR v záujme obnovy dôvery v právny štát a s 
cieľom očisty justície zaviazala presadiť ústavný zákon v oblasti justície7, novelizáciu Trestného zákona8, 
reformu súdnej mapy, efektívny zákon o zaisťovaní majetku.  

Reforma súdnej mapy bude jedným z nástrojov na dosiahnutie efektívnej justície a pretrhnutie 
korupčných väzieb v justícii. Jej cieľom je špecializácia sudcov na hlavné agendy na úrovni okresných aj 
krajských súdov cez vytvorenie nových súdnych obvodov, vrátane krajských súdov, pri súčasnom 
znížení počtu súdov, s možnosťou nanovo spustiť výberové konania na predsedov súdov pre nové 
súdne obvody. 

Vláda SR sa zaviazala zabezpečiť modernizáciu justície podporou rozširovania používania informačných 
technológií na súdoch stranami sporu, účastníkmi konania a ich právnymi zástupcami. Týka sa to 
využívania plnohodnotných elektronických interaktívnych formulárov v oblasti návrhov účastníkov aj 
rozhodnutí súdov, online informácií o stave konania a o obsahu spisu, elektronického doručovania, 
ktoré sa bude týkať aj trestného konania, a využívania mobilných aplikácií.  

                                                           
1 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2020 - 2024 
2 Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky na obdobie rokov 2021 - 2024  
3 Koncepcia stabilizácie a modernizácie súdnictva 
4 Koncepcia stabilizácie súdnictva 
5  Plán Obnovy a Odolnosti, Plán obnovy a odolnosti. Aktuálna verzia (7.5.2021) 
6 Aktualizovaná Koncepcia väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020. Základný programový dokument, ktorý 
určoval priority väzenstva, bol schválený uznesením vlády Slovenskej republiky č. 248 dňa 13. apríla 2011 a na základe 
overenia napĺňania krátkodobých cieľov bol uznesením vlády Slovenskej republiky č. 392 dňa 10. júla 2013 aktualizovaný.  
7 Cieľom je posilniť integritu, nezávislosť a stabilitu sudcovského stavu (pravidlá voľby, rotačný systém), posilniť samosprávne 
orgány súdnictva (posilnenie kompetencií pri preverovaní majetkových pomerov a spôsobilostí sudcov), posilniť kompetencie 
a kapacity (zriadenie Najvyššieho správneho súdu). 
8 Zavedenie trestného činu ohýbania práva a prikrmovania pre efektívnejšie odhaľovanie a stíhanie korupcie. 
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Vláda plánuje zabezpečiť systém prehľadného sprístupňovania judikatúry a rozhodnutí všetkých súdov 
a dôsledné uplatňovanie zásady „jedenkrát a dosť“. Vyhodnotí možnosti zrušenia anonymizácie 
súdnych rozhodnutí a pripravuje vznik centrálneho registra súdnych rozhodnutí a doložiek 
právoplatností a vykonateľnosti tak, aby sa znížila administratívna záťaž veriteľov. Vláda SR zavedie 
externých registrátorov v agende obchodného registra. 

Obrázok 1: Schéma financovania kapitálových investícií MS SR 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 Kontext v národnej stratégii 

Viaceré konkrétne odporúčania, možnosti a oblasti zlepšenia slovenského súdnictva sú podrobne 
obsiahnuté v Správe k stavu súdnictva z dielne Európskej komisie pre efektívnu justíciu (CEPEJ) pri Rade 
Európy z roku 20179. 

Dôležitosť a vnímanie týchto odporúčaní a návrhov odráža Programové vyhlásenie vlády na obdobie 
rokov 2021 až 20242. Kladie sa dôraz na obnovu dôvery v právny štát, boj proti korupcii a 
zefektívňovanie súdneho systému prostredníctvom reformy justície a nastavenia novej súdnej mapy. 
Plánované opatrenia a iniciatívy boli prezentované aj v Národnom programe reforiem SR na rok 202010. 

 Plán obnovy a odolnosti 

V rámci Plánu obnovy a odolnosti bude MS SR realizovať aktivity (legislatívne zmeny a investície) 
v dvoch hlavných komponentoch: 

 komponent 15 (prepojenie aj na komponent  16) – reforma justície (Súdna mapa, Boj proti korupcii 
a paniu špinavých peňazí), 

                                                           
9 Správa k stavu justície SR. CEPEJ, 2017. (Slovenská verzia). Správa k stavu justície SR. CEPEJ, 2017. (Anglická verzia) 
10 Národný program reforiem Slovenskej republiky 2020 

Ročné 
alokácie MS 

SR na 
kapitálové 

výdavky

Zdroj 
financovania: 

POO

Zdroj 
financovania: 

ŠR
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 komponent 14 – reforma a digitalizácia insolvenčného konania. 

Plán sa zameriava najmä na reformy a investície do zelených a digitálnych projektov a riešenia tzv. 
špecifických odporúčaní pre jednotlivé krajiny11. 

Obrázok 2: Schéma financovania reforiem MS SR z Plánu obnovy a odolnosti 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Všetky ostatné kapitálové výdavky, ktoré nie sú financované z Plánu obnovy a odolnosti, sa realizujú  
zo štátneho rozpočtu v rámci kapitoly MS SR.  

 Reformy 

1. Boj proti korupcii a posilňovanie integrity a nezávislosti súdnictva: 

 posilnenie kompetencií Súdnej rady SR v oblasti preverovania majetkových pomerov a spôsobilosti 
sudcov a zvýšenie transparentnosti pri jej vytváraní, 

 zvýšenie transparentnosti pri tvorbe zloženia Ústavného súdu SR, vrátane poistiek voči nečinnosti 
parlamentu a koncentrácii moci, 

                                                           
11 Odporúčania EÚ pre jednotlivé krajiny 

Odporúčanie Rady 2020   
Odporúčanie Rady 2019 
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 úprava pravidiel pre vykonávanie sudcovského povolania, 
 zriadenie Najvyššieho správneho súdu SR, 
 zavedenie trestných činov ohýbania práva a prikrmovania, 
 vytvorenie Úradu pre správu zaisteného majetku a zefektívnenie zaisťovania majetku a jeho správy. 

2. Reforma súdnej mapy: 

 reorganizácia siete súdov – zväčšenie obvodov, 
 zavedenie špecializácie = skvalitnenia a zrýchlenia spravodlivosti, 
 zvýšenie transparentnosti a posilnenie inštitútu náhodného prideľovania spisov sudcom, 
 oddelenie správneho súdnictva od všeobecného, 
 analytická platforma na podporu rozhodovacej činnosti súdov.  

3. Nová legislatíva pre zjednotenie a elektronizáciu procesu insolvenčného konania. 

4. Vývoj kľúčových IS rezortu. 

5. Digitalizácia justície. 

 Východiská pre oblasť väzenstva 

Predkladaný návrh sektorovej investičnej stratégie odráža aktuálny stav zabezpečenia výkonu väzby a 
výkonu trestu odňatia slobody a určuje základné východiská. Materiál obsahuje aj koncepčné zámery 
a ciele v jednotlivých oblastiach služobnej činnosti, ktoré je potrebné prioritne riešiť. 

V Zbore väzenskej a justičnej stráže (ďalej len „zbor“) pretrváva výrazný investičný dlh v dôsledku 
nízkeho objemu kapitálových výdavkov zo štátneho rozpočtu.  Nie sú vytvorené podmienky na 
zabezpečenie plnenia cieľov koncepcie väzenstva v plnom rozsahu a nie je možné ani plnohodnotne 
čerpať zdroje z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, keďže je potrebné ich 
spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu. V rámci schváleného rozpočtu na roky 2021 – 2023 neboli 
vytvorené podmienky na potrebné investície , ani na základné prevádzkové potreby zboru. 

Hoci je výkon väzby a trestných sankcií legitímne spojený s obmedzením niektorých základných práv a 
slobôd, nesmie dosahovať intenzitu mučenia, neľudského či ponižujúceho zaobchádzania. Každé 
obmedzenie základných práv a slobôd musí byť primerané k sledovanému cieľu. V tejto súvislosti 
zohrávajú významnú úlohu medzinárodné odporúčania, ktoré ponúkajú minimálne štandardy a 
osvedčené postupy, ktorých implementáciou sa eliminuje riziko porušenia základných práv a slobôd. V 
oblasti väzenstva ide najmä o Minimálne štandardné pravidlá pre zaobchádzanie s väznenými osobami 
(označené ako „Pravidlá Nelsona Mandelu“) a Odporúčanie Rec(2006)2 Výboru ministrov členským 
štátom Rady Európy o Európskych väzenských pravidlách. Dodržiavanie ľudských  práv a slobôd a z nich 
vyplývajúcich väzenských štandardov je okrem súdom garantovaného prieskumu predmetom 
nezávislého mimosúdneho monitorovania domácimi a medzinárodnými organizáciami.  

V systéme nezávislého monitorovania podmienok výkonu väzby a trestu odňatia slobody majú 
osobitné postavenie mechanizmy preventívneho charakteru. Najvýznamnejším subjektom je v tomto 
kontexte Európsky výbor na zabránenie mučenia a neľudského či ponižujúceho zaobchádzania alebo 
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trestania (Výbor CPT), ktorého úlohou je skúmať zaobchádzanie s osobami zbavenými slobody v 
členských štátoch Rady Európy. 

Slovenská republika pristúpila k Európskemu dohovoru na zabránenie mučenia a neľudského či 
ponižujúceho zaobchádzania alebo trestania 1. októbra 1994 (26/1995 Z. z12.). Výbor CPT vykonal na 
Slovensku šesť pravidelných návštev. Prvá sa uskutočnila v roku 1995, druhá v roku 2000, tretia v roku 
2005, štvrtá v roku 2009, piata v roku 2013 a šiestu návštevu vykonal CPT v dňoch 19. až 28. marca 
2018. Vlády SR pristupovali v odpovediach na správy Výboru CPT (formou uznesenia vlády SR) k 
odporúčaniam diferencovane. S niektorými sa podľa aktuálneho odborného poznania, ale aj politickej 
preferencie stotožnili bez výhrad, s inými čiastočne alebo ich implicitne odmietli13. 

Odporúčania Výboru CPT vo vzťahu k väzenským podmienkam na Slovensku sa dotýkajú niekoľkých 
oblastí. Vo všeobecnej oblasti trestnej politiky štátu sa odporúčania opakovane dotýkajú najmä zmeny 
systému vonkajšej diferenciácie (určovania spôsobu výkonu trestu na základe detailnej diagnostiky 
rizík a potrieb odsúdeného) a zavádzania cielených opatrení na zníženie počtu väznených osôb. V 
oblasti materiálnych podmienok výkonu väzby a výkonu trestu sa Výbor CPT opakovane pozastavuje 
nad existujúcou minimálnou plochou určenou na ubytovanie jednej väznenej osoby, existenciou 
okenných zábran v celách a izbách, či nedostatočným vybavením vychádzkových dvorcov. Opakovane 
výhrady má Výbor CPT k úrovni zabezpečenia zmysluplných aktivít mimo cely s obvinenými osobami 
(osobitne s mladistvými), doživotne odsúdenými a väznenými osobami umiestnenými v oddiely s 
bezpečnostným režimom alebo bezpečnostnej cele.   

V oblasti extramurálnych vzťahov je opakovane zdôrazňovaný význam udržiavania pozitívnych 
sociálnych kontaktov, potreba zvyšovania frekvencie a trvania návštev a iných foriem sociálneho 
kontaktu (najmä telefonovania). V oblasti bezpečnosti vidí Výbor CPT priestor na zmeny v existujúcom 
systému prehliadok osôb, priestorov a vecí, rutinného spútania väznených osôb a používania 
vybraných donucovacích prostriedkov. Špecifickú oblasť predstavujú odporúčania týkajúce sa kvality 
poskytovania zdravotnej starostlivosti (osobitne psychiatrickej zdravotnej starostlivosti, liečbe drogovo 
závislých osôb) a jej personálneho zabezpečenia (absencia nepretržitej prítomnosti zdravotníckeho 
personálu v každom ústave, spôsobe vydávania liekov a pod.). Výbor CPT má rovnako záujem, aby sa 
na Slovensku riešili otázky týkajúce sa výkonu trestu matiek s deťmi, či umiestnenia duševne chorých 
odsúdených v osobitných podmienkach detenčného ústavu.  

                                                           
12 Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1995/26/ 
13 Všetky komplexné správy z návštev SR, vrátane opisu kontextu jednotlivých odporúčaní a odpovede vlády SR sú dostupné 
online na https://www.coe.int/en/web/cpt/slovak-republic. 
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2 Kapitálové investície 

Strategické investičné ciele rezortu spravodlivosti spolu s merateľnými ukazovateľmi ich plnenia (KPI) 
sú súčasťou Metodiky určovania investičných priorít MS SR (ďalej len „Metodika“). Podľa nej sa k 
jednotlivým investičným projektom prideľuje dôležitosť a zaradenie v rámci priorizovaného 
investičného plánu MS SR. Metodika je súčasťou Prílohy 6: Metodika určovania investičných priorít 
MS SR.  

Zoznam známych a v dlhodobom horizonte plánovaných investícií MS SR za civilnú časť a oblasť 
väzenstva je uverejnený v Zásobníku investičných zámerov (Príloha 7: Zásobník investičných zámerov 
MS SR). Zásobník MS SR aktualizuje na pravidelnej báze a používa ho ako hlavný vstup pri určovaní 
investičných priorít pri tvorbe investičného plánu. 

Všetky investičné projekty MS SR zoradené podľa dôležitosti na základe Metodiky (priorita pridelená 
investičným projektom nad 1 mil. Eur) sa uvádzajú v Priorizovanom investičnom pláne, ktorého 
súčasťou je aj Investičný plán s harmonogramom do roku 2026 (Príloha 8: Priorizovaný investičný plán 
MS SR s harmonogramom do r 2026).  

Kapitálové investície MS SR sú pre účely tohto dokumentu rozdelené na 4 hlavné cieľové segmenty, a 
to na budovy, informačné technológie, motorové vozidlá a ostatné kapitálové investície. 

 Budovy 

 Ciele 

Ciele:  

 zabezpečenie dôstojných podmienok pre klientov súdov a pracovníkov justície, 
 zabezpečenie dôstojných podmienok pre väznené osoby a pre výkon služobných činností personálu 

ZVJS, 
 zvyšovanie energetickej efektivity budov štátu. 

 KPIs 

KPIs: 

 cieľové technické parametre modelovej budovy súdu14, 
 kapacita väzenských objektov, 
 ubytovacia plocha na 1 väznenú osobu, 
 prevádzkové náklady budov na 1 väznenú osobu (energie, bežná údržba, opravy), 
 priestorové podmienky pre väznené osoby15, 

                                                           
14 Vychádzajúce z prieskumu spokojnosti účastníkov konania (CEPEJ) a dotazníkov riaditeľom správ krajských a okresných 
súdov – konkrétne definované ako KPI úrovne 2. 
15 Podľa odporúčaní CPT a verejnej ochrankyne práv. 
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 podmienky na zaobchádzanie s väznenými osobami (priestory a vybavenie pre vzdelávanie 
väznených osôb, špecializované oddiely, kompenzačné miestnosti, vychádzkové dvorce a výstupné 
oddiely), 

 podmienky pre zamestnávanie väznených osôb, 
 bezpečnosť väzenských objektov a areálov, 
 podmienky na ubytovanie personálu ZVJS, 
 podmienky pre imobilných - výťah, rampy (CEPEJ), 
 zelené cieľové parametre16. 

Tabuľka 1: Zhrnutie ciele a KPI 

  

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 Investície 

Investície do budov súdov (Zelené investície): 

 vybudovanie nových moderných súdov (mestské a odvolacie súdy), 
 rekonštrukcie existujúcich súdnych budov. 

Reforma súdnej mapy zväčšuje súdne obvody, znižuje počty sídelných súdov, a tým vedie k 
„zväčšovaniu kapacít nových sídelných súdov“. Redukciou počtu súdov a sústredením ľudských kapacít 
vznikne priestor na špecializáciu sudcov, čo potenciálne skvalitní a zrýchli ich rozhodovaciu činnosť. 
Rozhodovací proces posilní aj analytická platforma na úrovni vyšších súdov.  

                                                           
16 Cieľ daný legislatívou od 1.1.2021: rekonštrukcia a /alebo výstavba do energetickej triedy A0. 

Civilná zložka MS SR
Ciele KPI Druh investicie Váha (doležitosť)

Zabezpečenie dôstojných podmienok pre klientov súdov a 
pracovníkov justície

Cieľové technické parametre modelovej budovy súdu (Zdroj: CEPEJ, Dotazník riaditeľov 
správ KS a OS)

stredná

Zvyšovanie energetickej efektivity budov štátu
Zelené cieľové parametre (cieľ z POO: min 30% úspora výdavkov na energie, cieľ daný 
legislatívou od 1.1.2021: rekonštrukcia a /alebo výstavba do energ.triedy A0) vysoká

Budovy

ZVJS

Cieľ KPI Druh investicie Váha (doležitosť)
Kapacita väzenských objektov vysoká
Ubytovacia plocha na 1 väznenú osobu vysoká
Prevádzkové náklady budov na 1 väznenú osobu (energie, bežná údržba, opravy) stredná
Priestorové podmienky pre väznené osoby (podľa odporúčaní CPT a verejnej 
ochrankyne práv) vysoká
Podmienky na zaobchádzanie s väznenými osobami (priestory a vybavenie pre 
vzdelávanie väznených osôb, špecializované oddiely, kompenzačné miestnosti, 
vychádzkové dvorce a výstupné oddiely) stredná
Podmienky pre zamestnávanie väznených osôb nízka
Bezpečnosť väzenských objektov a areálov vysoká
Podmienky na ubytovanie personálu ZVJS stredná
Podmienky pre imobilných - výťah, rampy (CEPEJ) vysoká

Zvyšovanie energetickej efektivity budov štátu
Zelené cieľové parametre (cieľ daný legislatívou od 1.1.2021: rekonštrukcia a /alebo 
výstavba do energ.triedy A0) vysoká

Budovy

Zabezpečenie dôstojných podmienok pre väznené osoby a 
pre výkon služobných činností personálu ZVJS



 

8 

Z hľadiska dodržiavania deľby moci sa vďaka zmenám odstráni problém, keď súd a prokuratúra zdieľajú 
jednu budovu. Reorganizáciou súdnych obvodov prispeje reforma aj k pretrhnutiu problematických 
personálnych väzieb, ktoré zvyšujú vnímané riziko korupcie. 

Reforma súdnej mapy si vo väčšej miere vyžiada rekonštrukcie existujúcich budov, v menšej miere 
obstaranie/výstavbu nových budov súdov. Pri obnove a modernizácii budov bude prioritou zelená 
transformácia, aby spĺňali moderné ekologické štandardy. Plánovanie aj stanovenie výdavkov na 
jednotlivé aktivity bude brať ohľad na dosiahnutie najvyššej možnej energetickej úspory. Priestor na 
lepšiu ekologickú udržateľnosť bude vytvárať aj tlak na elektronizáciu procesov. 

Oprávnenými projektmi v rámci Plánu obnovy budú obnovy verejných budov, pri ktorých sa preukáže 
úspora primárnej energie na úrovni aspoň 30 %  a dosiahne sa 100 % príspevok k zelenému kritériu v 
rámci intervenčného poľa 026bis17. Každá obnovená verejná budova bude spĺňať základnú požiadavku 
na úsporu primárnej energie, zároveň bude zahŕňať prvky zlepšovania bezpečnosti a prístupnosti 
(debarierizačné opatrenia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie).  

V rámci zeleného kritéria majú označenie 026bis len opatrenia energetickej efektívnosti priamo 
súvisiace s dosahovaním úspor primárnej energie. Patrí medzi ne zateplenie obvodových stien, striech, 
stropu a podláh, obnova vykurovacích, chladiacich a vzduchotechnických systémov, výmena 
otvorových výplní (okien, dverí), tieniaca technika, integrácia obnoviteľných zdrojov energie, inštalácia 
tepelných čerpadiel, alternatívne v prípade vysokej energetickej účinnosti nízkoemisné spaľovacie 
zariadenia, montáž zelených striech, obnova osvetlenia a ostatné opatrenia prispievajúce k úsporám 
primárnej energie. Opatrenia budú realizované s prihliadnutím na maximálne využívanie ekologicky 
menej škodlivých materiálov. 

                                                           
17 Zelený rozmer komponentu 
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Obrázok 3: Európske ambície v kontexte budov 

 
 Zdroj: MF SR 

Náklady spojené s opatreniami energetickej efektívnosti boli odhadnuté na základe analýzy 
spracovanej externým expertom Európske komisie, prepočítané cez podlahovú plochu obnovovaných 
budov18. Dosiahnutie cieľa úspory primárnej energie na úrovni 30 % sa bude validovať energetickým 
certifikátom, ktorý bude súčasťou každého zrealizovaného projektu.  V zmysle zákona o energetickej 
hospodárnosti budov19 je vlastník povinný novú budovu a významne obnovovanú existujúcu budovu 
vybaviť nabíjacími stanicami elektrických vozidiel a infraštruktúrou vedenia podľa §8a. 

Hlavná časť investícií by mala byť realizovaná medzi rokmi 2022 až 2024 na základe zhodnotenia 
aktuálneho stavu a možností budov, ktoré budú definované ako sídla nových súdnych obvodov. 
Investície sa budú týkať aj sídelných súdov, kde nedošlo k zmene obvodu a sídla. Na základe 
pasportizácie budov rezortu spravodlivosti si rekonštrukcia existujúcich priestorov súdov vyžiada 62,4 
mil. eur (približne 30 % investičných nákladov  POO). Bude sa vychádzať z nákladov na podobný typ 
rekonštrukcie okresných súdov za posledných päť rokov. 

Ďalších 146 mil. eur (približne 70 % nákladov POO) by sa malo investovať do nových priestorov tam, 
kde kapacitné alebo iné podmienky neumožnia rozšírenie kapacít existujúcich budov (najmä vo väčších 

                                                           
18 Náklady sú uvedené v rámci Zelenej časti investície v Harmonograme investícií z POO.   
19 Zdroj: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-555 
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centrách). Kvantifikácia nákladov bude vychádzať z cenových ponúk realitných kancelárií na obstaranie 
(výstavbu, kúpu, a pod.)  administratívnej budovy (pri rešpektovaní regionálnych rozdielov v cenách za 
m2). 

Súčasťou nákladov je projektová dokumentácia, projektové riadenie a administratívne kapacity na 
implementáciu reformy súdnej mapy. 

Tabuľka 2: Odhadované náklady 

Investícia Detail 
Plánovaná investícia                 
(v mil. EUR) 

Očakávaný výsledok 

Nové budovy Mestské súdy, 
odvolacie súdy 

146,0  Dôstojné podmienky pre klientov súdov 
a pracovníkov justície 

 Zvyšovanie energetickej efektivity budov 
štátu 

Rekonštrukcie  Ostatné súdy 62,4 

Spolu 
Investície do budov 
súdov 

208,4 Naplnenie zelených cieľov a reformy justície 

       Zdroj: vlastné spracovanie 

Prehľad celkových investícií v rámci Plánu obnovy a odolnosti je uvedený v Prílohe 2: Zjednodušený 
prehľad (komponent 15, časť 14 a 16). 

Aj vo väzenstve je v oblasti ochrany životného prostredia a znižovania environmentálneho zaťaženia 
potrebné realizovať oparenia v oblasti energetickej efektívnosti, odpadového hospodárstva, ochrany 
vôd a biotopu. V oblasti logistiky je nevyhnutné vytvárať predpoklady na plnenie úloh zboru, najmä 
v oblasti ubytovania, stravovania, vystrojenia a prepravy väznených osôb. 

Zbor, prostredníctvom 18 ústavov na výkon trestu odňatia slobody a na výkon väzby odňatia slobody, 
je správcom 733 budov  a inžinierskych stavieb vo vlastníctve štátu. Finančné prostriedky na opravy 
a údržbu rozdeľuje centrálne Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže. Na opravy 
väčšieho rozsahu (účelové opravy) sú prideľované finančné prostriedky na základe ročných  
požiadaviek jednotlivých ústavov.  

Výška finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu nepokrýva v plnom rozsahu reálnu potrebu opráv 
a údržby nehnuteľného majetku. V roku 2021 boli rozpísané prostriedky len v objeme približne 25 - 30 
% oprávnených požiadaviek ústavov.  

Podobná situácia je v oblasti investičnej výstavby, kde nie je možné kontinuálne zabezpečiť potreby 
ústavov, a to najmä v oblasti obnovy technologických zariadení kotolní, kuchýň, výmenníkových staníc, 
práčovní a podobne, ktoré sú vo väčšine prípadov na hranici technickej a morálnej životnosti. Výška 
pridelených investičných prostriedkov umožňuje len v zanedbateľnej miere napĺňať požiadavky na 
zníženie energetickej náročnosti budov, využitia nových trendov v oblasti úspor energií a využívaní 
efektívnejších technológií.  

Zbor má pripravené plány rozvoja, ktoré boli zapracované v Koncepcii väzenstva SR na roky 2011 – 
202020, ale nebolo možné ich zrealizovať v plnom rozsahu pre nedostatok zdrojov. Výška prideľovaných 
finančných prostriedkov vytvára priestor iba na odstraňovanie kritických stavov objektov a stavieb, a to 

                                                           
20 Aktualizovaná Koncepcia väzenstva Slovenskej republiky na roky 2011 až 2020 
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hlavne havarijné stavy striech, nedostatkov, ktoré vyplývajú zo zákonných nárokov obvinených 
a odsúdených osôb, respektíve nedostatkov definovanými kontrolnými orgánmi v oblasti ochrany 
zdravia.  Určitý pokrok nastal vo využívaní prostriedkov zo štrukturálnych fondov, výziev a programov, 
kde  zbor získal prostriedky na obnovu a modernizáciu niektorých objektov.  

Dôsledkom dlhodobého nedostatku peňazí je zhoršovanie stavebno-technického stavu nehnuteľného 
majetku štátu. Potvrdzuje to aj výsledok inventarizácie ku koncu marca 2021, z ktorej vyplýva, že 
nehnuteľný majetok je odpísaný na 53 % a strojné zariadenie na 57 %.  Zbor preto nedokáže v plnej 
miere zabezpečiť správu podľa zákona o správe majetku štátu21 (§ 3 ods. 2: „správca je oprávnený 
a povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, 
nakladať s ním podľa tohto zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky 
na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu). 

Všetky organizačné zložky zboru navrhujú vykonať opatrenia a zabezpečiť dostatok finančných 
prostriedkov  tak, aby sa nepriaznivý deficit zhoršovania technického stavu nezvyšoval, ale aby sa 
zastabilizoval a postupne sa začal, vo vzťahu k realizácii a financovaniu rekonštrukcií, opráv a údržby 
nehnuteľností a príp. obmeny a modernizácie technických a technologických zariadení, zlepšovať. 

V oblasti nakladania s prebytočným majetkom štátu v  rokoch 2011 až 2020 zbor vydal 26 rozhodnutí 
o prebytočnosti majetku štátu (25 už bolo ukončených). V rámci nového plánovacieho obdobia 2021 - 
2030 bude naďalej prehodnocovať využívanie a potrebu majetku štátu na plnenie úloh podľa 
aktuálnych potrieb. 

Odhadované investičné náklady na výstavbu a rekonštrukcie sú uvedené v Prílohe 3: Zoznam 
investičných akcií ZVJS.  

 Implementácia 

Hlavnou legislatívou, ktorá spustí reformu súdnej mapy, bude zákon o sídlach a obvodoch súdov22. 
Schválenie zákonov sa predpokladá v prvom štvrťroku 2022. Implementácia začne prípravnými fázami 
ešte pred schválením potrebnej legislatívy a bude sa riadiť implementačným plánom23.  

Predpokladá sa, že k dátumu začatia plného výkonu súdnictva v nových súdnych obvodoch ešte 
nebudú  všetky budovy sídelných súdov modernizované. Výstavba a rekonštrukcia bude prebiehať 
podľa implementačného plánu (toho času v štádiu prípravy) tak, aby k 31.12.2024 boli všetky sídelné 
súdy skolaudované a odovzdané do užívania.  

Výsledkom reformy súdnej mapy by podľa východiskového návrhu mala byť:  

 výstavba 2 nových moderných mestských súdov v Bratislave a Košiciach, 

                                                           
21 Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/1993/278/ 
22 Návrh legislatívy k súdnej mape bol od decembra 2020 do konca februára 2021 v medzirezortnom pripomienkovom konaní. 
Na jeseň 2021 sa pripravuje opätovné predloženie upraveného návrhu legislatívy do medzirezortného pripomienkového 
konania.   
23 Východiskový návrh pre reformu súdnej mapy: https://web.ac-mssr.sk/sudna-mapa-rozcestnik 
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 výstavba, obstaranie resp. úprava priestorov pre 3 nové prvostupňové správne súdy, 3 nové 
odvolacie súdy a 3 rozšírené a zmodernizované prvostupňové všeobecné súdy v sídle odvolacieho 
súdu, 

 25 zmodernizovaných, príp. rozšírených prvostupňových všeobecných súdov, 
 modernizácia, resp. prestavba priestorov Špecializovaného trestného súdu, 
 výstavba, úprava, resp. zabezpečenie priestorov Najvyššieho správneho súdu SR a Najvyššieho súdu 

SR. 

 Cieľová skupina reformy 

Ministerstvo spravodlivosti SR, sudcovia a zamestnanci súdov, občania a podnikateľský sektor. 

 Časový rozvrh 

Cieľom je schváliť legislatívny rámec reformy súdnej mapy v prvom štvrťroku 2022. Návrh bol 
predložený do medzirezortného pripomienkového konania v decembri 2020. Ukončené bolo 1. marca 
2021. Návrh legislatívneho rámca sa aktualizuje a predpokladá sa opätovne predložiť do MPK na jeseň 
2021.   

Zákon zriaďujúci novú súdnu mapu by mal byť účinný od prvého štvrťroka 2022. Nové správne 
a všeobecné súdy a ich obvody s dostatočne zabezpečenou špecializáciou sudcov by mali byť plne 
funkčné od januára 2023. Po dosiahnutí tohto míľnika bude nasledovať fáza modernizácie alebo 
výstavby a zvyšovania kapacít priestorov nových sídelných súdov a budovanie materiálnej a technickej 
infraštruktúry. Rekonštrukcia súdov, výstavba alebo obstaranie nových budov by sa mali ukončiť do 
konca roka 2024.  

Detail harmonogramu investícii je uvedený v Prílohe 4: Tabuľka Odhadovaný harmonogram investícií 
(Plán Obnovy a Odolnosti). 

 Informačné technológie 

 Ciele 

Ciele: 

 budovanie a rozvoj strategických Informačných systémov (IS) justície, 
 budovanie a rozvoj ostatných IS justície, 
 investície do softvéru (napr. licencie), 
 posun k digitalizácií justície, 
 investície do materiálno-technického vybavenia v oblasti Informatiky, 
 zvýšenie bezpečnosti a monitoringu v prostredí sietí a IS zboru, 
 obmena zastaraného hardvérového a softvérového vybavenia v zbore.  
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 KPIs 

KPIs: 

 skvalitnenie IT služieb klientom súdov / zvýšenie komfortu klientov pri podávaní podaní na súd, 
 zlepšenie podnikateľského prostredia , 
 zefektívnenie manažmentu vo vnútri justície, 
 digitalizácia listinných dokumentov, 
 vytvorenie materiálno-technických podmienok na efektívnu prácu zamestnancov justície, 
 posilnenie využívania telekonferenčných technológií (aj reakcia na COVID-19), 
 realizácia bezpečnostných opatrení vyplývajúcich z platnej legislatívy, 
 vek zariadení IKT maximálne 6 rokov (obnova zariadení priebežne podľa ich veku). 

KPI sú ďalej rozvinuté v rámci merateľných ukazovateľov pre oblasť IT ako KPI úrovne 2 (pozri Prílohu 
6: Metodika určovania investičných priorít MS SR). 

Tabuľka 3: Zhrnutie ciele a KPI 

 

 
                     Zdroj: vlastné spracovanie 

 Investície 

2.2.3.1 Investície do digitalizácie (Digitálne investície) civilnej časti rezortu 

 úplná hardvérová modernizácia súdov,  
 vývoj moderných informačných systémov: Obchodný register,  Centralizovaný systém súdneho 

riadenia a IT nástroj pre elektronizáciu insolvenčných konaní, 

Civilná zložka MS SR
Ciele KPI Druh investicie Váha (doležitosť)

Investície do softvéru (napr.licencie) Vytvorenie materiálno-technických  podmienok pre efektívnu prácu zamestnancov justície vysoká

Posun k digitalizácií justície Digitalizácia listinných dokumentov Digitalizácia stredná
Vytvorenie podmienok pre efektívnu prácu zamestnancov justície

vysoká

nízka

SW
Zefektívnenie manažmentu vo vnútri justície 

Zlepšenie podnikateľského prostredia (Digitalizácia procesov insolvenčného konania)

Skvalitnenie IT služieb klientom súdov (OR, IT pre insolvency) /  Zvýšenie komfortu 
klientov súdov pri podávaní podaní na súd

Investície do materiálno-technického vybavenia v 
oblasti Informatiky

vysoká
Posilnenie využívania telekonferenčných technológií (aj reakcia na COVID-19)

HW

Budovanie a rozvoj strategických IS justície

Budovanie a rozvoj ostatných IS justície

Skvalitnenie IT služieb klientom súdov/  Zvýšenie komfortu klientov súdov pri podávaní 
podaní na súd

Zlepšenie podnikateľského prostredia

Zefektívnenie manažmentu vo vnútri justície 

ZVJS

Cieľ KPI Druh investicie Váha (doležitosť)

Zvýšenie bezpečnosti a monitoringu v prostredí sietí a 
IS zboru

Realizácia bezpečnostných opatrení vyplývajúcich z platnej legislatívy SW
vysoká

Obmena zastaraného hardvérového a softvérového 
vybavenia v zbore

Vek zariadení IKT max 6 rokov (obnova zariadení priebežne podľa ich veku) HW
vysoká
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 digitalizácia fyzických dokumentov. 

Investície do elektronizácie súdnych konaní a služieb súdov prispejú k lepším službám verejnej správy 
občanom a firmám. Reformy znížia priestor pre korupčné praktiky a väzby posilnením náhodného 
prideľovania spisov sudcom. Zefektívnia sa existujúce a vytvoria nové nástroje zamerané na posilnenie 
sudcovskej integrity a nezávislosti.  

Zavedenie špecializácie sudcov a vytvorenie priestoru pre zefektívnenie súdneho systému vrátane 
poskytovanie lepších služieb cez elektronizáciu a digitalizáciu si vyžaduje okrem reformy aj 
prislúchajúce investície. Investície do digitálnych technológií a elektronizácie súdnych procesov 
prispejú ku kvalitnejším a rýchlejším službám a vyššej transparentnosti procesov. 

Vytvorí sa transparentný insolvenčný rámec s plne digitalizovanými procesmi priebehu likvidačných a 
reštrukturalizačných konaní s dopadom na skrátenie procesu a zníženie nákladov insolvenčného 
konania. Cieľom je elektronizácia a unifikácia správcovského spisu, súdneho spisu a informácií, ktoré 
sa v súčasnosti publikujú cez informačné systémy (Register úpadcov a Obchodný vestník). Zavedie sa 
tiež digitálne trhovisko na prevody majetku v insolvenčných konaniach. 

Digitálne investície podporia rýchlejšie, efektívnejšie a kvalitnejšie služby podnikateľom a ostatným 
zúčastneným stranám (správcovia, súdy a orgány dohľadu pri insolvenčných konaniach), vrátane 
lepšieho zberu údajov na hodnotenie verejných politík. 

Na podporu reorganizácie súdneho systému sa vyvinú nové centrálne informačné systémy súdnictva 
pre digitalizácie procesov (Obchodný register a Centralizovaný systém súdneho riadenia). 
V nadväznosti na obchodný register sa elektronizuje zbierka listín.  

Na zefektívnenie práce sudcov a súdnych zamestnancov sa zmodernizuje hardvérové a softvérové 
vybavenie súdov vrátane techniky pre online komunikáciu.  

Tabuľka 4: Odhadované náklady 

Investícia Detail 
Plánovaná investícia        
(v mil. EUR) 

Očakávaný výsledok 

IT systémy 
(OR, SM, 
Insolvency) 

Kľúčové IT systémy rezortu 
- Obchodný register 
- Súdny manažment 
- IT systém pre insolvency 

15,4  Skvalitnenie IT služieb klientom súdov 
(OR, IT pre insolvency) 

 Zefektívnenie manažmentu vo vnútri 
justície (Súdny manažment) 

Hardware Úplná obnova výpočtovej 
techniky s funkčnosťou až do 
2030. 
Digitalizácia existujúcich 
fyzických dokumentov, 
potenciálne centrálna podateľňa 
pre fyzické podania. 

26,7  Vytvorenie podmienok pre efektívnu 
prácu zamestnancov justície 

 Posilnenie využívania 
telekonferenčných technológií (aj 
reakcia na COVID-19) 

 posun k digitalizácií justície 
 zvýšenie komfortu klientov súdov pri 

podávaní podaní na súd 

SPOLU 
Investície do HW a SW 
vybavenia 

42,1  Naplnenie digitálnych cieľov 

                                   Zdroj: vlastné spracovanie 
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Flagships 

Modernizujme (modernise): 

Rezort spravodlivosti reflektuje na jeden z vlajkových princípov EÚ - elektronizácia a digitalizácia 
procesov v súdnictve. Tie okrem zníženia environmentálnej záťaže a digitálneho rozvoja prispejú k 
zlepšeniu verejných služieb pre občanov a firmy. Digitalizáciou procesov sa zlepšia dátové možnosti 
pre monitoring politík v oblasti súdnictva.  

Elektronizáciou a digitalizáciou služieb pre insolvenčné konania sa zlepšujú verejné služby pre 
podnikateľov s dopadom na zjednodušenie podnikania na Slovensku, zníženie nákladov a zvýšenie 
transparentnosti pri ukončení podnikania. 

Vývoj ďalších kľúčových IS rezortu (Obchodný register a Centralizovaný systém súdneho riadenia) 
rovnako skvalitnia služby pre občanov a podnikateľov a zefektívnia prácu súdov. 

Opatrenia reagujú na odporúčania Rady EÚ pre Slovensko11 zamerané na boj proti korupcii, 
zlepšovanie účinnosti súdneho systému, zlepšenie podnikateľského prostredia a posilnenie jeho 
integrity a nezávislosti (CSR.2019.4 a CSR.2020.4)11. 

2.2.3.2 Investície do digitalizácie (Digitálne investície) pre oblasť väzenstva 

 hardvérová modernizácia zboru, 
 zvyšovanie bezpečnosti a monitoringu v prostredí sietí a informačných systémov zboru. 

V zbore sa zmodernizuje zastarané hardvérové a softvérové vybavenie vrátane sieťového prepojenia 
vnútrorezortnej počítačovej siete, serverov a diskových polí, ktoré zabezpečujú virtuálne prostredie v 
rámci datacentier organizačných zložiek zboru a modernizácie technických prostriedkov určených na 
prácu s utajovanými skutočnosťami vo všetkých služobných úradoch zboru tak, aby spĺňali štandardy 
Národného bezpečnostného úradu. 

V rámci bezpečnostných opatrení podľa platných zákonov je nevyhnutné zabezpečiť replikačné dátové 
centrum, geografický cluster datacentra, vybudovať systém monitoringu a auditu (SIEM - Security 
Incident and Event Management) a  bezpečnostného operačného strediska (SOC – Security Operations 
Center). 

Tabuľka 5: Odhadované náklady 

Investícia Detail 
Plánovaná investícia        
(v  mil. EUR) 

Očakávaný výsledok 

IT systémy Zabezpečenie zvýšenia bezpečnosti a 
monitoringu v prostredí sietí a 
informačných systémov zboru 

1, 90 Realizácia bezpečnostných opatrení 
vyplývajúcich z platnej legislatívy 

Hardware Obnova zariadení z dôvodu morálnej a 
fyzickej zastaranosti (obnova zariadení 
priebežne podľa ich veku do r. 2026, max 6 
rokov cyklus obnovy ) 

6,67 Zabezpečenie technických 
podmienok pre prácu zamestnancov 
a príslušníkov zboru 

Spolu Investície do HW a SW vybavenia  8,57 Naplnenie digitálnych cieľov 

                               Zdroj: ZVJS 
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 Implementácia 

2.2.4.1 Vývoj centrálnych informačných systémov (IS) - Obchodný register a Centralizovaný 
systém súdneho riadenia  (9 mil. eur) 

Vývoj bude prebiehať v gescii novozriadenej špecializovanej Sekcie vývoja informačných systémov 
v nasledujúcich etapách: 

 v prvej etape do konca tretieho štvrťroka 2023 interné IT pracovisko rezortu vyvinie a spustí nový 
IS Obchodného registra a súvisiacich služieb. Podnikateľom a súdom umožní vykonávať činnosti 
súvisiace s Obchodným registrom plne elektronicky.  

 v druhej etape sa bude vyvíjať Centralizovaný systém súdneho riadenia (CSSR) s nasadením do 
konca prvého štvrťroka 2025.  

 pracovisko bude vybavené nástrojmi, ktoré IT manažérom, IT architektom, programátorom, 
testerom a i. uľahčujú vývoj a nástrojmi na riešenie špeciálnych úloh, napr. automatické 
generovanie kódu a pod.  

2.2.4.2 Vývoj informačného systému (IS) - Digitalizácia procesov insolvenčného konania (6 
mil. eur) 

Investícia je zameraná na projektovanie a vytvorenie nového IS verejnej správy, ktorý zdigitalizuje 
procesy insolvenčného práva a možnosti speňažovania majetku.  

Nový IS spolu s potrebnými legislatívnymi zmenami kompletne zelektronizuje viaceré procesy:  

 likvidácia právnickej osoby, 
 predinsolvenčné konanie (neformálna reštrukturalizácia), 
 konkurz, malý konkurz a reštrukturalizácia, 
 speňažovanie majetku v exekúcii, dražbou, likvidáciou dedičstva. 

IS na jednom mieste poskytne komplexné informácie o dlžníkoch, o procesoch v prípade konkurzu či 
reštrukturalizácie, ako aj o povinnostiach a právach veriteľov. Umožňuje získať veriteľom prehľad, zaistí 
predvídateľnosť a transparentnosť procesov na strane dlžníkov. Zavedie sa jednotný druh formulárov 
podávaných cez jednu platformu, ktorá bude prepojená so systémami súdov. 

IS na procesy insolvenčného práva a ukončenia podnikania sa navrhuje naprojektovať tak, aby 
obsahoval najmä nasledujúce moduly:  

 Modul pre správcov – aplikácia pre správcov, prostredníctvom ktorej budú komunikovať so súdmi, 
s dlžníkmi a veriteľmi. Pomocou modulu bude môcť správca generovať digitálny štruktúrovaný 
obsah do všetkých insolvenčných procesov prostredníctvom preddefinovaných foriem (zoznam 
majetku, zoznam veriteľov, rozvrh výťažku, návrh na uloženie záväzného pokynu). Správca bude 
notifikovaný o potrebe uskutočniť úkon v určitej fáze konania tak, aby nedochádzalo k prieťahom. 
Modul by mal na analytickej báze umožniť vyhodnocovať efektivitu jednotlivých správcov z hľadiska 
rýchlosti a nákladov procesu. 
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 Modul pre súdy (konkurzné a obchodné súdy) – možnosť pre súd generovať digitálny obsah do 
jednotlivých procesov v predinsolvenčných (budúca právna úprava preventívnej reštrukturalizácie) 
a insolvenčných konaniach. Aplikácia by mala obsahovať preddefinované šablóny. Systém umožní 
sprístupňovať rozhodnutia v elektronickej forme pre tretie strany (najmä veriteľov). Modul by mal 
sledovať stav konania a upozorňovať na potrebu uskutočniť úkon, alebo na uplynutie lehoty na 
rozhodnutie. Okrem insolvenčných konaní by mal mapovať všetky vyvolané a súvisiace konania 
(incidenčné konania), ktoré sú zväčša prekážkou postupu súdu v hlavnom konaní. 

 Modul pre veriteľov – autentifikačný modul pre domácich aj zahraničných veriteľov. Mal by 
umožniť uplatňovanie práv veriteľov prostredníctvom formulárov (napr. prihlásenie pohľadávky), a 
to aj v anglickej mutácii. 

 Modul pre virtuálne schôdze veriteľov – umožní zorganizovať zasadnutie schôdze veriteľov, 
hlasovania veriteľského výboru vo virtuálnom priestore a zachovať záznam zo schôdze a hlasovania. 

 Modul pre verejnosť – umožní sledovať priebeh konania bez potreby autentifikácie a získať 
základné informácie o dlžníkovi, začatí konania, aktuálnom stave konania, počte veriteľov, hodnote 
majetku, správcovi, či členoch veriteľských orgánov. 

 Modul pre cezhraničnú výmenu informácií – prepojenie insolvenčných registrov. Ministerstvo 
spravodlivosti Slovenskej republiky sa v máji 2017 zapojilo do výzvy CEF Telecom 2017 na 
prepojenie insolvenčných registrov – Interconnection of Insolvency Registers IRI for Slovakia. 
Cieľom bolo sprístupnenie vybraného reprezentatívneho rozsahu údajov o insolvenčných 
konaniach jednotlivých registrov v zjednotenej a zrozumiteľnej forme definovanej Európskou 
komisiou. 

 Modul pre speňažovanie majetku – umožní zadať ponuku na speňaženie majetku, autentifikáciu 
záujemcov o kúpu majetku, skladať zábezpeku na kúpnu cenu a online dražbu s vystavením 
potvrdenia pre vklad do katastra nehnuteľností alebo pre iný verejný majetkový register. 

 Modul nástroja včasného varovania – po prepojení informácií o finančnej kondícii podnikateľa z 
databáz finančnej správy a Sociálnej poisťovne vytvorí systém varovania s návrhmi riešenia 
hroziaceho úpadku pre podnikateľa. 

 Modul poskytujúci štatisticko-analytické údaje spracované v rámci IS verejnej správy – umožní 
čerpať údaje pre štatistické a analytické účely, najmä údaje o počte prebiehajúcich konaní, o miere 
prerozdelenia jednotlivých konaní na príslušných súdoch, o počte konkurzných konaní, o počte 
reštrukturalizačných konaní, o počte vyhlásených konkurzov a povolených reštrukturalizáciách, či 
údaje o dlžníkoch. 

 Modul pre zverejňovanie informácií – modul by mal vytvárať nepretržitý „feed“ udalostí v 
predinsolvenčných a insolvenčných konaniach, na ktorý by bolo možné napojiť informačné systémy 
tretích strán. Vyhodnocovali by sa len dôležité informácie, ktoré by boli aktualizované v každom 
okamihu. 

 Modul pre osobitnú časť konkurzu – oddlženie fyzických osôb – modul predpokladá zapojenie 
osobitného orgánu poskytujúceho právnu pomoc osobám v hmotnej núdzi, ako aj právnu pomoc 
pri takzvanom osobnom bankrote. Tento modul bude vychádzať z obdobných princípov a nastavení 
ako modul pre správcov. 

 API prostredie – vytvorenie užívateľsky komfortného systému pre jednoduchý vstup do 
informačného systému. 

IS verejnej správy zameraný na procesy insolvenčného práva a ukončenia podnikania sa navrhuje 
naprojektovať tak, aby pozostával z hlavných aktivít a podporných aktivít: 
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 hlavné aktivity: 1. analýza – definovanie funkčných požiadaviek, 2. obstaranie, 3. analýza a návrh 
riešenia, 4. vývoj IS, 5. testovanie a 6. spustenie plne funkčného IS, 

 podporné aktivity: 1. riadenie projektu a 2. publicita a informovanosť. 

2.2.4.3 Zvýšenie bezpečnosti a monitoringu v prostredí sietí a informačných systémov Zboru 
väzenskej a justičnej stráže  (1,9 mil. €) 

Dodržiavania súladu so zákonom o kybernetickej bezpečnosti24 zaistí vybudovanie systémov SIEM a 
SOC na Generálnom riaditeľstve Zboru väzenskej a justičnej stráže (resp. pripojenie na systémy v 
správe MS SR, MIRRI SR). Monitorovacie a dohľadové centrum poskytne prehľad o bezpečnosti 
sieťových zariadení, serverov, aplikácií a pracovných staníc. Vďaka centrálnemu dohľadu bude mať 
zbor informácie o zariadeniach ľahko dostupné a sústredené na jednom mieste. Vstavaná analytická 
schopnosť systému okamžite upozorní na kybernetickú bezpečnostnú hrozbu a zabezpečí rýchlu 
odozvu operačným strediskom. Dôvernosť, dostupnosť a integritu prístupov k požadovaným službám 
zabezpečí minimálne dvojfaktorová autentifikácia.   

Nevyhnutná je obmena systému zálohovania a obnovy (BCP) aplikácií a serverov produkčnej prevádzky 
v rámci centrálneho datacentra. Cieľom je náhrada konceptu ukladania záloh na moderné dátové 
úložisko s možnosťou deduplikácie a kompresie a vytvorenie sieťovej topológie s potrebnou 
priepustnosťou na dosiahnutie požadovaného zálohovacieho okna. Riešenie musí umožňovať 
ukladanie primárnej kópie dát na úložisko s rýchlym prístupom, sekundárnych záloh s kompresiou a 
deduplikáciou a offline záloh pre účely archivácie a obnovenia v prípade kompromitácie dát alebo 
pokročilého kybernetického útoku. 

2.2.4.4 Hardvérová a softvérová modernizácia zboru (6,7 mil. eur) a justície (26,8 mil. eur) 

V zbore sa zmodernizuje zastarané hardvérové a softvérové vybavenie vrátane sieťového prepojenia 
vnútrorezortnej počítačovej siete, serverov a diskových polí, ktoré zabezpečujú virtuálne prostredie v 
rámci datacentier organizačných zložiek zboru a modernizácie technických prostriedkov určených na 
prácu s utajovanými skutočnosťami vo všetkých služobných úradoch zboru tak, aby spĺňali štandardy 
Národného bezpečnostného úradu. 

Na základe stratégie a krízových plánov na zabezpečenie dostupnosti siete a informačného systému po 
narušení alebo zlyhaní v dôsledku kybernetického bezpečnostného incidentu a na základe analýzy 
dopadov kybernetického bezpečnostného incidentu na základnú službu je na zabezpečenie 
dostupnosti informačných systémov nutné vytvoriť geografický cluster datacentra zboru. Riešenie 
musí byť vysoko dostupné a automatizované s prihliadnutím na požiadavku preferovaných nízkych 
investičných nákladov. Je nevyhnutné zabezpečiť replikačné dátové centrum v súlade s požiadavkami 
vyhlášky NBÚ 362/2018 Z. z25, najmä ukladanie záloh do priestoru v inej požiarnej zóne objektov zboru. 

                                                           
24Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/69/ 
25 Vyhláška NBÚ 362/2018 Z. z., ktorou sa ustanovuje obsah bezpečnostných opatrení, obsah a štruktúra bezpečnostnej 
dokumentácie a rozsah všeobecných bezpečnostných opatrení: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/362/.  
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Je potrebné vybaviť každý ústav dostatočným počtom kioskov/tabletov určených na elektronickú 
komunikáciu väznených osôb s personálom zboru (podávanie elektronických žiadaniek) – jedno 
koncové zariadenie na maximálne 20 väznených osôb. 

Kľúčovým ukazovateľom pri výmene výpočtovej techniky je vek. Cieľom je cyklus obnovy (hlavne 
kancelárskej techniky – PC, monitory, notebooky, tlačiarne) maximálne 6 rokov. Zámerom je aj zvýšiť 
mobilitu výpočtovej techniky, teda využívať zariadenia na viacerých miestach (kancelária, pojednávacia 
miestnosť, školiaca miestnosť a pod.) 

Hlavnými dôvodmi na výmenu kancelárskej výpočtovej techniky staršej ako 6 rokov používanej 
zamestnancami pri každodennej práci sú: 

 poruchovosť zastaranej techniky a nerentabilita opráv, 
 chýbajúca podpora novších operačných systémov na starších typoch procesorov, a s tým súvisiace 

bezpečnostné riziká, 
 nedostatočný výkon, pomalé odozvy počítača, ktoré znižujú pracovný výkon, 
 zníženie spotreby elektrickej energie v pomere k výkonu. 

Obnoviť sa má väčšina zastaraných konferenčných zariadení v pojednávacích miestnostiach na súdoch 
a vo vybraných ústavoch na výkon trestu odňatia slobody. 

Predpokladané množstvo výpočtovej techniky a jeho alokácia na jednotlivé súdy boli vypočítane za 
základe viacerých faktorov: 

 personálne obsadenie súdov vrátane rezervy pre budúcich zamestnancov a pojednávanie 
miestnosti, ktoré si vyžadujú špecifické technológie,  

 vybavenosť súdov výpočtovou technikou a sieťovou infraštruktúrou. 

Počas dvoch kôl kompletného vybavenia personálu súdov sa má obstarať približne 6 300  zostáv pre 
zamestnancov (notebooky, dokovacie stanice, monitory a telefóny). 

Priebežne budú modernizované aj ostatné komponenty na komunikáciu a ukladanie dát: sieťová 
infraštruktúra, rezortná Wi-Fi, video-konferenčná technológia na súdoch, hardvérová obnova 
datacentier.  

Elektronizácii justície pomôže investícia do plnej elektronizácií fyzických dokumentov existujúcich na 
súdoch, najmä zbierky listín obchodného registra a bežných súdnych spisov. Investícia sa skladá zo 
zariadení určených na digitalizáciu veľkého množstva dokumentov a potrebného softvérového 
vybavenia. Predpokladá sa čiastočné využitie know-how iných rezortov, napríklad z digitalizácie 
kultúrneho dedičstva. 

 Cieľová skupina 

Investície do digitálnej infraštruktúry a analytických nástrojov zlepšia pracovné podmienky 
sudcov, zamestnancov súdov, väzenského personálu, obvinených a odsúdených, ich blízkych osôb 
a spolupracujúcich organizácií.  
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Adresátom investícií budú aj všetci obyvatelia, resp. všetky fyzické a právnické osoby, ktoré budú 
účastníkmi konaní pred súdmi.  

Adresátom investícií do plnej digitalizácie Insolvenčného konania budú najmä podnikateľské subjekty 
vrátane fyzických osôb vykonávajúcich samostatnú zárobkovú činnosť a fyzických osôb pri osobnom 
bankrote (cez centrá právnej pomoci).  

 Časový rozvrh 

Vývojové centrum justície má byť budované v troch etapách v rokoch 2021 až 2023. Hlavnú časť 
činností (vývoj Obchodného registra a Centralizovaného systému súdneho riadenia) bude realizovať do 
konca prvého štvrťroka 2025. 

Vývoj a spustenie informačného systému na digitalizáciu Insolvenčného konania priamo nadviaže na 
novú legislatívu insolvenčného rámca (účinná od prvého štvrťroka 2023). Implementácia by mala 
prebiehať do decembra 2023. Plné nasadenie informačného systému sa predpokladá do júna 2024. 

Obnova hardvéru a softvéru bude priebežná od roku 2021 do konca druhého štvrťroka 2026, pričom 
harmonogram obnovy na jednotlivých súdoch bude prihliadať na novú súdnu mapu (finálne sídla 
súdov). Investície do hardvérovej a softvérovej techniky na digitalizáciu zbierky listín a súdnych spisov 
sa plánujú v rokoch 2022 a 2023.  

Detail harmonogramu investícii je uvedený v Prílohe 4: Tabuľka Odhadovaný harmonogram investícií 
(Plán Obnovy a Odolnosti). 

Obnova hardvéru a softvéru v rámci zboru bude realizovaná priebežne od roku 2022 do konca roku 
2026. Investícia do zvýšenia bezpečnosti a monitoringu v prostredí sietí a informačných systémov 
zboru sa plánuje priebežne od roku 2022 do konca roku 2026.  

 Motorové vozidlá 

 Ciele 

Ciele: 

 bezpečná a efektívna preprava zamestnancov a väznených osôb, 
 úspora nákladov – spotreba paliva, opravy a údržba, 
 rozvoj elektro mobility - znižovanie emisií. 

 KPIs 

KPIs: 

 životnosť automobilu (počet najazdených kilometrov), 
 nerentabilita opráv (náklady na údržbu a opravy), 
 znižovanie výdavkov na pohonné hmoty (spotreba paliva), 
 znižovanie emisií (spotreba energie), 
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 podiel elektromobilov v autoparku. 

Tabuľka 6: Zhrnutie ciele a KPI 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 Investície 

Investičná stratégia MS SR do autoparku je v súlade s  Akčným plán rozvoja elektromobility 
v Slovenskej republike26 (ďalej len „Akčný plán“), ktorý nadväzuje na vládou SR schválenú Stratégiu 
rozvoja elektromobility v Slovenskej republike a jej vplyv na národné hospodárstvo Slovenskej 
republiky27“. Akčný plán nadväzuje aj na závery skupiny na vysokej úrovni GEAR 2030 z 2017, ako aj na 
3 prijaté balíky čistej mobility („Clean mobility package“). Investičná stratégia je v súlade 
s odporučením Európskej komisie o postupoch zeleného obstarávania28, podľa ktorého sa majú 
verejné orgány snažiť obstarať produkty so zníženým negatívnym dopadom na životné prostredie. 
S týmto cieľom bola  prijatá smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/33/ES o podpore 
ekologických a energeticky úsporných vozidiel cestnej dopravy, ktorá bola premietnutá do slovenského 
právneho poriadku zákonom o podpore ekologických vozidiel cestnej dopravy29.  

2.3.3.1 Investície do motorových vozidiel civilnej zložky rezortu 

Investičná stratégia MS SR do automobilového parku civilnej časti rezortu vychádza zo správy o stave 
služobných motorových vozidiel s dôrazom na znižovanie emisií (príloha 5: správy o stave služobných 
motorových vozidiel v rezorte MS SR). Investičné priority sa odvíjajú od nákladov na údržbu a 
opotrebovanosť vozidla, počtu najazdených kilometrov a veku vozidla. Dôraz sa bude klásť na súlad s 
Akčným plánom rozvoja elektromobility v SR. 

Podklady, z ktorých sa vychádza pri návrhu na prideľovanie prostriedkov na obstaranie vozidiel do 
autoparku súdnictva: 

 požiadavky súdov na plánované obdobie,  
 posúdenie požiadaviek pri zohľadnení veku vozidla, odjazdených km, aktuálneho technického stavu 

vozidla, 
 podklady sú získavané z materiálu Prehľad o auto prevádzke – stav ku koncu roku, 
 zohľadnenie počtu funkčných vozidiel na súde: okresný súd 1 vozidlo, krajský súd podľa potreby,   
 stanovenie priorít z hľadiska civilnej časti rezortu, 
 zohľadňuje sa aj prípadný návrh na vyradenie vozidla, 

                                                           
26 Zdroj: https://www.mhsr.sk/uploads/files/5wuw3LIe.pdf 
27 Zdroj: https://www.mhsr.sk/uploads/files/QeKrkpWz.pdf 
28 Zdroj: SAŽP; dostupné na http://old.sazp.sk/public/index/go.php?id=1704 
29 Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/214/vyhlasene_znenie.html 

Ciele KPI Druh investicie Váha (doležitosť)
Životnosť automobilu (Počet najazdených kilometrov) stredná
Nerentabilita opráv (Náklady na údržbu a opravy) vysoká
Znižovanie výdavkov na PH (Spotreba paliva) nízka
Nerentabilita opráv (Náklady na údržbu a opravy) vysoká
Znižovanie emisií (Spotreba energie) stredná
Podiel elektromobilov v celom autoparku vysoká

Bezpečná a efektívna preprava zamestnancov

Nákladová úspora

Rozvoj elektromobility - znižovanie emisií

Motorové vozidlá
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 maximálna obstarávacia cena vozidla sa riadi nariadením vlády SR č. 419/2014 Z.z.30, 
 interne stanovené ceny vozidiel pre krajské súdy – 30 000 eur a okresné súdy – 25 000 eur. 

V autoparku v civilnej časti rezortu MS SR, čiže v správe krajských a okresných súdov, Špecializovaného 
trestného súdu, Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Centra právnej pomoci a MS SR, bolo k 31. 
decembru 2020 spolu 139 osobných motorových vozidiel. Z celkového počtu vozidiel je 74 vozidiel 
s rokom výroby najviac 5 rokov, 65 vozidiel je s rokom výroby starším ako 5 rokov, z toho 29 vozidiel je 
starších ako 10 rokov. 

Tabuľka 7: Zastúpenie značiek motorových vozidiel  

Škoda Octavia 53 ks 38,13 % 
Škoda Superb 30 ks 21,58 % 
Škoda Scala 23 ks 16,55 % 
Škoda Fabia 2 ks 1,44 % 
VW Passat 7 ks 5,04 % 
Ostatné 24 ks 17,27 % 

Spolu 139 ks 100,00 % 
Zdroj: správa o stave služobných motorových vozidiel v rezorte MS SR 

2.3.3.2 Investície do motorových vozidiel Zboru väzenskej a justičnej stráže 

Služobné motorové vozidlá zboru ročne najazdia vyše 3,5 milióna kilometrov (priemer za roky 2016 - 
2020). V období rokov 2012 – 2020 bolo v rámci obmeny vozového parku zboru obstaraných 153 
motorových vozidiel, 2 pracovné stroje (traktory) a 6 prípojných vozidiel za 5,2 mil. eur. Obmenou 
vozového parku sa výrazne zvýšila bezpečnosť prepravovaných osôb, keďže v dovtedy využívaných 
vozidlách absentovali prvky pasívnej a aktívnej bezpečnosti.  

V obmene vozového parku je nutní pokračovať, prioritne eskortných motorových vozidiel (autobusy a 
vozidlá s obsaditeľnosťou min. 8 osôb), autobusov (s obsaditeľnosťou 15 až 25 osôb a min. 42 osôb), 
osobných a úžitkových motorových vozidiel, ktorých technický stav je kritický.  

Aj s prihliadnutím na situáciu zapríčinenú pandémiou covid-19 je potrebné sa zamerať na obmenu 
sanitných vozidiel na prepravu väznených osôb, prípadne vozidiel, ktoré by bolo možné využiť na 
prepravu osôb v karanténe. 

V majetkovej triede 06 dopravné prostriedky tvorí podiel odpísaného majetku k 30. 06. 2021 na 
vstupnej cene 91,6 %.  

 

 

 

 

                                                           
30 Zdroj: https://www.zakonypreludi.sk/zz/2014-419 
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Tabuľka 8: Prehľad potrebnej obmeny vozového parku zboru v rokoch 2022 až 2029 

 

Zdroj: ZVJS 

2.3.3.3 Podiel ekologických vozidiel pri verejnom obstarávaní 

Minimálny podiel ekologických vozidiel pri zadávaní nadlimitnej zákazky pri verejnom obstarávaní je 
definovaný zákonom o podpore ekologických vozidiel cestnej31. Nevzťahuje sa na nákup pancierových 
vozidiel určených na ochranu prepravovaných osôb alebo nákladu. 

Za minimálny podiel sa považuje podiel ekologických vozidiel na celkovom počte, ktoré boli 
predmetom zmlúv za určené obdobie:  

1. obdobie od 2. augusta 2021 do 31. decembra 2025: 

 22 % pre vozidlo kategórie M1, M2 a N1, 
 8 % pre vozidlo kategórie N2 a N3, 
 34 % pre vozidlo kategórie M3 a trolejbus. 

2. Obdobie od 1. januára 2026 do 31. decembra 2030: 

 22 % pre vozidlo kategórie M1, M2 a N1, 
 9 % pre vozidlo kategórie N2 a N3, 
 48 % pre vozidlo kategórie M3 a trolejbus. 

Tabuľka 9: Kategórie vozidiel 

M1 Vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, najviac s ôsmimi sedadlami okrem sedadla 
pre vodiča 

M2 Vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla 
pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 5000 kg. 

M3 Vozidlá projektované a konštruované na prepravu cestujúcich, s viac ako ôsmimi sedadlami okrem sedadla 
pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 5000 kg.  

N1 Vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 
neprevyšujúcou 3500 kg. 

N2 Vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 
vyššou ako 3500 kg, ale neprevyšujúcou 12000 kg. 

                                                           
31 Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2021/214/vyhlasene_znenie.html 
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N3 Vozidlá projektované a konštruované na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou 
vyššou ako 12000 kg. 

Zdroj: Definícia kategórie vozidla a typov vozidiel32 

Polovicu z minimálnych podielov pre vozidlo kategórie M3 je nutné splniť vozidlom s nulovými 
emisiami. Za také vozidlo je považované aj vozidlo, ktoré emituje menej ako 1 g CO2/kWh alebo 1 g 
CO2/km, merané podľa osobitného predpisu.  

Vzhľadom na podiel ekologických áut, v rámci investície do motorových vozidiel, investičná stratégia 
MS SR ráta aj s inštaláciou nabíjacích staníc na parkoviskách štátnych inštitúcií.   

 Ostatné kapitálové výdavky – stroje, prístroje a zariadenia 

 Ciele 

Ciele: 

 zefektívnenie systému ochrany budovy, 
 obmena technológií nevyhnutných na prevádzku, 
 odstraňovanie nedostatkov zistených pri periodických revíziách, pokiaľ je potrebné financovanie z 

KV, odstraňovanie havarijných stavov, 
 budovanie a rozvoj bezpečnostných a komunikačných systémov ústavov zboru, 
 obmena technológií nevyhnutných na prevádzku väzenských zariadení (najmä práčovne 

a zariadenia do stravovacích prevádzok zboru – gastro a chladiarenské zariadenia), 
 nevyhnutné materiálne a technologické vybavenie zdravotníckych zariadení ústavov zboru 

a Nemocnice pre obvinených a odsúdených v Trenčíne, ako aj stavebné úpravy zdravotníckych 
zariadení zboru a nemocnice v reakcii na pandémiu covid-19. 

 KPI 

KPIs: 

 náklady na opravy (Elektronický zabezpečovací systém, elektrická požiarna signalizácia, kamerový 
systém, napojenie na pult centrálnej ochrany, detektor kovov, detektor batožiny, turniketové 
vstupy do budovy, snímače teplôt pri vstupoch do budov -reakcia na COVID19, prostriedky prvej 
pomoci -defibrilátory), 

 náklady na opravy (Dochádzkový systém, priemyselné vysávače, klimatizácie, regálové systémy, 
interiérové vybavenie - pokiaľ spĺňa zaradenie do kategórie kapitálových výdavkov), 

 náklady na opravy (Bezbariérové riešenie pohybu po budove - schodolez, plošina pre ZŤP), 
 poruchovosť/ technický stav výťahov, kotlov a pod., 
 objektová a personálna bezpečnosť v objektoch zboru, 
 poruchovosť/ technický stav/ náklady na opravu gastrozariadení, chladiarenských zariadení  a 

zariadení práčovní, 

                                                           
32 Zdroj: Definícia kategórie vozidla a typov vozidiel 
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 materiálno-technické požiadavky na štandardné moderné RTG pracovisko (Vyhláška MZ SR č. 
101/2018 Z. z.), 

 stavebné úpravy zdravotníckych zariadení zboru a Nemocnice ako reakcia na covid-19. 

Tabuľka 10: Zhrnutie ciele a KPI 

  

 
  Zdroj: vlastné spracovanie 

Kapitálové investície do strojov, prístrojov a zariadení sa posudzujú individuálne. Zváži sa dôvod 
obstarania, či ide o odstránenie havarijného stavu ohrozujúceho život, plnenie legislatívnych noriem 
a podobne. Posudzuje sa hospodárnosť využitia prostriedkov a nevyhnutnosť ich použitia na daný účel. 

Zbor potrebuje mať finančne krytú pravidelnú ročnú  obmenu nefunkčných gastrozariadení a zariadení 
práčovní, z ktorých sú niektoré v kritickom technickom stave, vykazujú častú poruchovosť a vysoké 
náklady na ich opravu. Mnohé z nich sú už účtovne odpísané a po dobe životnosti. 

 Zbor je zo zákona povinný zabezpečiť trikrát denne stravu pre väznené osoby. Okrem vybudovania 
novej spoločnej stravovacej prevádzky v ústave Leopoldov a rekonštrukcie stravovacej prevádzky v  
ústave Bratislava, ostatné neboli dlhodobo rekonštruované. Vykonávané boli iba nevyhnutné opravy 
na odstránenie havarijných situácií. Stravovacia a chladiarenská technika je v dôsledku rastúcich počtov 
väznených osôb nepretržite využívaná, a tým rýchlejšie opotrebovaná. Dôsledkom je zlý technický stav 
a častá poruchovosť. V ďalšom období je potrebné pokračovať v rekonštrukciách, modernizácii 
stravovacích prevádzok a obmieňaní technologických zariadení priebežne.  

Civilná zložka MS SR
Ciele KPI Druh investicie Váha (doležitosť)

Zefektívnenie systému ochrany budovy
Náklady na opravy (Elektronický zabezpečovací systém, elektrická požiarna signalizácia, 
kamerový systém, napojenie na pult centrálnej ochrany, detektor kovov, detektor 
batožiny, turniketové vstupy do budovy, snímače teplôt pri vstupoch do budov -reakcia 
na COVID19, prostriedky prvej pomoci -defibrilátory)

vysoká

Náklady na opravy (Dochádzkový systém, priemyselné vysávače, klimatizácie, regálové 
systémy, interiérové vybavenie - pokiaľ spĺňa zaradenie do kategórie kapitálových 
výdavkov)

nízka

Náklady na opravy (Bezbariérové riešenie pohybu po budove - schodolez, plošina pre 
ZŤP)

stredná

Odstraňovanie nedostatkov zistených pri periodických 
revíziách, pokiaľ je potrebné financovanie z KV, 
odstraňovanie havarijných stavov Poruchovosť/ technický stav výťahov, kotlov a pod.

vysoká

Zabezpečenie a obmena technológií nevyhnutných na 
prevádzku

Stroje, prístroje a 
zariadenia

ZVJS

Cieľ KPI Druh investicie Váha (doležitosť)

Zabezpečenie budovania a rozvoja bezpečnostných a 
komunikačných systémov ústavov zboru

Objektová a personálna bezpečnosť v objektoch zboru
vysoká

Obmena technológií nevyhnutných na prevádzku 
väzenských zariadení Náklady na opravy (Gastrozariadenia, chladiarenske zariadenia  a zariadenia práčovní) stredná

Materiálno technické požiadavky na štandardné moderné RTG pracovisko vysoká

Stavebné úpravy zdravotníckych zariadení zboru a Nemocnice ako reakcia na COVID-19 stredná

Vyhovujúce materiálne a technologické vybavenie 
zdravotníckych zariadení ústavov zboru a Nemocnice pre 
obvinených a odsúdených

Stroje, prístroje a 
zariadenia
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Rekonštrukcie a modernizáciu práčovní by mali využívať vyspelé technológie a obnoviteľné zdroje s 
cieľom dosiahnuť efektívnejšie využívanie energií, znižovanie záťaže pre životné prostredie. 

Nemocnica by mala byť vybavená modernými zdravotníckymi prístrojmi a technológiami, ktoré 
reagujú aj na protiepidemiologické opatreniami, s predpokladanou výškou nákladov 438-tisíc eur, 
Stavebno-technické riešenie zdravotníckych zariadení ústavov v súvislosti s pandémiou covid-19, 
stavené úpravy izolačných izieb, materiálno technické vybavenie izolačných izieb a dovybavenie 
zdravotníckych zariadení si vyžiada 540-tisíc eur. 

V marci 2018 začala platiť vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR  č. 101/2018 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti o zabezpečení radiačnej ochrany pri vykonávaní lekárskeho ožiarenia.33 Určuje 
materiálno-technické požiadavky na štandardné moderné RTG pracovisko. VšZP aj ostatné poisťovne 
zároveň stanovili prechodné obdobie na digitalizáciu všetkých RTG pracovísk. Toto prechodné obdobie 
je pre mamografiu do konca roka 2020 a pre RTG do konca roka 2021. Následne nemusí byť 
predĺžená/uzavretá zmluva s pracoviskami, ktoré nezodpovedajú vyhláške. 

Zvýšenie objektovej a personálnej bezpečnosti v objektoch zboru je dôležité vzhľadom na zastarávanie 
zabezpečovacích systémov. K ich výmene dôjde v ÚVTOS Prešov – Sabinov vzhľadom na havarijný stav. 
Systém nie je možné plnohodnotne udržiavať v prevádzke, chýba organizácia, ktorá by vedela 
zabezpečiť servis zastaraného riešenia. Vybudovanie nového integrovaného bezpečnostného systému 
v ústave prispeje k zvýšeniu bezpečnosti a zabezpečí riadne plnenie úloh zboru.  

V ústavoch Nitra-Chrenová a Dubnica nad Váhom - v ÚVTOS Nitra–Chrenová bol v rámci rekonštrukcie 
objektu „Okál“ vybudovaný nový systém kamerový systém, hláskový systém, elektrický zabezpečovací 
systém a systém kontroly vstupu a komplexná rekonštrukcia a modernizácia operačného strediska. 
Systémy nie je možné integrovať do používanej signálno-bezpečnostnej techniky. V ÚVTOS Dubnica 
nad Váhom v rámci rozšírenia ústavu pričlenením zrekonštruovanej budovy a rozšírením perimetra bol 
vybudovaný nový kamerový systém, nový systém perimetrickej ochrany.   

Existujúca signálno-bezpečnostná technika v týchto ústavoch je fyzicky aj morálne zastaraná, s 
problémovým servisom a náročným udržiavaním v prevádzke. Dobudovanie integrovaného 
bezpečnostného systému prispeje k zvýšeniu bezpečnosti v ústavoch a zabezpečí riadne plnenie úloh 
zboru. 

Budovanie a rozvoj bezpečnostných a komunikačných systémov ústavov zboru bude realizované 
priebežne od roku 2022.  

                                                           
33 Zdroj: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/101/ 
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Prílohy 
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Príloha 1: Zhrnutie   

1 Výzvy 

V indikátore vnímania korupcie za rok 2020 je Slovensko šieste najhoršie v EÚ (60. miesto zo 180 
hodnotených krajín34). Podiel korupcie v bežných životných situáciách klesá, problémom je 
predovšetkým veľká, do politického systému prerastajúca korupcia (state capture). Korupcia 
predstavuje na Slovensku podľa Správy o globálnej konkurencieschopnosti35 výraznú prekážku 
podnikania. Zefektívnenie boja proti korupcii a posilňovanie integrity a nezávislosti justičného systému 
predstavujú dlhodobé výzvy Slovenska identifikované v špecifických odporúčaniach Rady EÚ. 

Dôvera verejnosti v súdnictvo patrí medzi najnižšie v krajinách EÚ36. Verejnosťou vnímanú korupciu 
potvrdzujú aktuálne medializované prípady a orgány činné v trestnom konaní ju odhaľujú. 
Medializované kauzy dôveru v justíciu neposilňujú, skôr naopak. Preto sú potrebné zásadné systémové 
zmeny. Predpokladom dôvery je rýchla a istá spravodlivosť (swift and sure justice), vymožiteľnosť 
práva, sudcovská etika, vnútorné kontrolné systémy a otvorenosť procesov pre verejnosť.  

V efektivite súdnictva zohráva zásadnú rolu dĺžka súdnych konaní. Slovenské súdnictvo do roku 2016 
zaostávalo za najlepšími krajinami hlavne v dĺžke súdnych konaní a v miere vybavenosti prípadov. 
Výrazne zlepšenie v poslednom hodnotiacom kole CEPEJ (2018 až 2020)37 je predovšetkým dôsledkom 
zmeny metodiky vykazovania údajov, nie nutne vďaka zlepšeniu efektívnosti súdov. Problémom 
slovenských súdov sú najmä zložitejšie veci, ktorých vybavenie trvá neprimerane dlhý čas a dĺžka 
súdnych konaní v obchodných sporoch, ktorá naďalej rastie.  

Zabezpečenie špecializácie sudcov vytvorí priestor na sprehľadnenie zaťaženosti a výkonnosti sudcov 
v  agende naprieč sústavou. Špecializácia predpokladá minimálne 3 špecializovaných sudcov v agende. 
Zabezpečí sa tak transparentnosť náhodného výberu, skutočný náhodný výber z väčšieho množstva 
sudcov, ktorý je dnes najmä na menších súdoch často iluzórny. 

Vďaka elektronizácii bude môcť občan jednoducho zistiť (vzdialeným prístupom do spisu) aktuálny stav 
súdneho konania a verejnosť porovnávať výkonnosť sudcov a sudkýň v jednej agende (verejne 
dostupné štatistiky). Modernizácia v oblasti digitalizácie umožní lepšie vyhodnocovať výkonnosť 
súdnej sústavy na základe dátovej analýzy. Sudca (ako každý človek), ktorý vie, že jeho práca je 
sledovateľná a porovnateľná s väčším množstvom kolegov v rovnakej situácii, sa správa 
zodpovednejšie bez nutnosti hľadať kontrolné a disciplinárne mechanizmy. 

Okrem nízkej dôvery verejnosti je problémom najmä vysoká rozdrobenosť súdneho systému, ktorá 
neprispieva k jeho efektívnemu fungovaniu. Na Slovensku existuje v rámci všeobecného súdnictva až 
54 okresných a 8 krajských súdov, ktoré sú doplnené Špecializovaným trestným súdom a Najvyšším 
súdom SR.  

                                                           
34 Zdroj: https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/svk.sk 
35 Zdroj: Správa o globálnej konkurencieschopnosti 
36 Zdroj: Eurobarometer 93 (Júl/August 2020) 
37 Zdroj: https://www.coe.int/en/web/cepej/cepej-work/evaluation-of-judicial-systems 
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Tento relatívne vysoký počet súdov je spôsobený aj existenciou množstva malých súdov, resp. 
koncentráciou viacerých separátnych súdov vo väčších mestách (5+1 v Bratislave a 3+1 v Košiciach). Na 
malých súdoch sa sudca musí venovať viacerým oblastiam, čo ho môže dostať aj do znevýhodneného 
postavenia voči úzko špecializovaným advokátom a účastníkom konania. Obdobne to platí pre 
vyťaženosť senátov ôsmich krajských súdov.  

Niektoré malé okresné súdy majú v plnom obsadení len 6 sudcov, najväčšie ich majú 46. Heterogenita 
robí sústavu súdov náročnejšou na centrálne manažovanie, vytvára netransparentný systém, 
spôsobuje problémy súdom a občanom už pri menších personálnych výpadkoch. 

Rozdrobený systém neumožňuje poskytnúť priestor na dostatočnú špecializáciu sudcov s minimálnym 
počtom 3 sudcov v hlavných súdnych agendách (občianskoprávna, rodinnoprávna, trestná 
a obchodná). Z dát zo súčasných obvodov prvostupňových súdov vyplýva, že problém existuje prakticky 
vo všetkých agendách a vo veľkej časti existujúcich súdnych obvodov. 

Podobná situácia existuje aj pri odvolacích súdoch, kde 8 existujúcich krajských súdov nedokáže 
zabezpečiť špecializáciu na úrovni minimálne 3 špecializovaných senátov na každú z hlavných súdnych 
agend (občianskoprávna, rodinnoprávna, trestná, obchodná a správna). 

V oblasti digitalizácie a elektronizácie súdnictva Slovensko  zaostáva. Zastarané a nevyhovujúce 
centrálne informačné systémy komplikujú prácu vo vnútri súdnictva aj smerom k občanom a 
podnikateľom. Súčasné riešenia neponúkajú možnosť získavania správnych informácii v aktuálnom 
čase, chýbajú informácie o efektivite práce a podpora pre manažérske rozhodovanie na súdoch. 

Aktuálna úroveň vybavenia súdov hardvérom a softvérom nevytvára podmienky na efektívnu prácu 
sudcov a zamestnancov súdov. Nemajú ani adekvátnu analytickú podporu pri študovaní súdnych 
rozhodnutí.  

Digitalizácia papierových dokumentov na súdoch v súčasnosti prebieha skenovaním a rozpoznávaním 
písma iba pre niektoré agendy. Na súdoch je podľa centrálnej databázy súdneho manažmentu 
evidovaných takmer 20 miliónov spisov. V papierovej forme rezort eviduje približne 1,2 milióna listín v 
rámci Obchodného registra a ďalších 15 miliónov ostatných spisov. 

2 Ciele 

2.1 Koncepčné ciele pre oblasť justície 

Kľúčovou reformou v oblasti justície bude zmena tzv. súdnej mapy – rozloženie a reorganizácia súdnej 
sústavy na Slovensku38. Jej cieľom je zvýšiť dôveryhodnosť súdnictva, jeho výkonnosť a kvalitu a 
súčasne poskytnúť pre jej aktérov (sudcov a zamestnancov) lepšie podmienky.  

Okrem zvýšenia efektivity prerozdelenia finančných zdrojov prinesie reforma v rámci systému najmä 
skvalitnenie služieb justície občanom zrýchlením a zvýšením miery vybavenosti súdnych konaní. 

                                                           
38 FAQ k Súdnej mape s implementačným plánom rezortu spravodlivosti (východiskový návrh pre reformu súdnej mapy). 
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Špecializácia sudcov umožní rýchlejšie skončiť zložitejšie veci. Z dlhodobého hľadiska možno od novej 
súdnej mapy očakávať aj zlepšenie kvality súdnych rozhodnutí. 

Špecializácia sudcov je jedným zo základných cieľov novej súdnej mapy podľa odporúčania Správy k 
stavu justície (CEPEJ, 2017). Po uskutočnení reformy budú na súdoch pôsobiť štyri hlavné skupiny 
rovnomerne zaťažených sudcov (trestných, civilných, obchodných a rodinných) s osobitnou časťou 
správnej agendy v samostatnom správnom súdnictve. 

Zavedú sa nástroje na spoľahlivý systém zberu a vyhodnocovania údajov, ktoré sú nevyhnutné na 
nastavenie štandardov pre výkonnosť súdov, resp. vyhodnotenie úspešnosti reformy súdnej mapy. Vo 
výkone sudcov môžu byť rozdiely, ktoré by sa mali riešiť na úrovni súdu. V prípade porovnávania sa 
plánuje zohľadňovať výkonnosť súdov na tej istej úrovni príslušnosti alebo špecializácie.  

Medzi najdôležitejšie výsledky, ktoré reorganizácia súdov na Slovensku prinesie: 

 primeraná dostupnosť – nová súdna mapa prihliada aj na primeranú fyzickú dostupnosť súdu pre 
chudobnejšie skupiny obyvateľstva. Vzhľadom na postupujúcu elektronizáciu súdnej agendy a 
zriedkavosť ústnych pojednávaní je dostupnosť rýchleho a kvalitného rozhodnutia dôležitejšia ako 
fyzická blízkosť budovy súdu. 

 rýchlejšie konania – špecializácia sudcov umožní rýchlejšie skončenie zložitejších vecí. Súdy nemajú 
problém vybaviť v reálnom čase došlý počet jednoduchších a rutinných vecí. Skutočným problémom 
sú zložitejšie veci, ktorých vybavenie trvá neprimerane dlhý čas. Občania a podnikatelia to vnímajú 
ako nízku vymožiteľnosť práva. 

 kvalita rozhodnutí – s rýchlosťou súvisí vyššia kvalita rozhodnutí na základe špecializácie sudcov a 
zamestnancov a ich cieleného vzdelávania. Špecializovaný sudca sa ľahšie orientuje vo svojej 
oblasti, čo okrem rýchlosti predpokladá aj kvalitnejšie rozhodnutie. 

 transparentnosť – na súdoch budú pôsobiť štyri skupiny rovnomerne zaťažených sudcov (trestných, 
civilných, obchodných a rodinných). Osobitná bude sústava správneho súdnictva. Dnes na súdoch 
pôsobí veľa sudcov s rôznymi agendami v rôznych pomeroch, čo sťažuje procesy porovnávania. V 
spojení s elektronickým súdnym manažmentom budú mať lepší prehľad občania, riadiace orgány 
súdnictva, bude jednoduchšie zistiť a riešiť problémy. Transparentnosť prispeje k zvýšeniu 
dôveryhodnosti súdnictva. 

 efektívnosť – špecializovaní sudcovia na menšom počte súdov vo svojich agendách zabezpečia 
efektívne vybavenie vecí. Nová súdna mapa umožní aj naozaj náhodné prideľovanie prípadov. 
Menší počet budov a postupne aj sudcov bez ujmy na právach  

Investíciami do digitalizácie sa zefektívni práca súdov a poskytnú sa kvalitné dáta pre analytické 
vyhodnocovanie efektívnosti súdnej sústavy.  

Moderné informačné systémy napomôžu väčšiemu komfortu, zefektívneniu a skvalitneniu služieb pre 
podnikateľov prostredníctvom zavedenia nového elektronického obchodného registra a služieb pre 
občanov zavedením nového Centrálneho informačného systému súdneho riadenia. 

Cieľom je aj odbremenenie súdov od manažmentu s papierovými dokumentmi a prechod na plne 
elektronické vedenie dokumentov spisov. Benefitom je sprístupnenie dokumentov súdneho spisu 
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elektronicky pre všetky agendy, zníženie ceny za prenájom priestorov pre archívy súdov, či zníženie 
papierovej dokumentácie. 

Vytvorí sa priaznivejšie podnikateľské prostredie, čo prispeje k zvýšeniu konkurencieschopnosti 
slovenských podnikateľských subjektov. Ambíciou realizovaných opatrení je zlepšenie ukazovateľa 
Product Market Regulation index v indikátore Complexity of Regulatory Procedures o 25 % do roku 
2026.  

Vytvorí sa transparentný insolvenčný rámec s plnou digitalizáciou procesov priebehu likvidačných a 
reštrukturalizačných konaní s dopadom na skrátenie procesu a zníženie nákladov insolvenčného 
konania.  

Cieľom už prijatej legislatívy („malý konkurz“) a digitalizácie procesov bude zjednodušiť ukončenie 
podnikania hlavne v pokrízovom období. Zjednodušenie a zrýchlenie procesov zároveň prispeje k 
zníženiu administratívnych bariér v podnikaní na Slovensku  

Plán obnovy výpočtovej techniky a sieťovej infraštruktúry rezortu spravodlivosti vychádza z novo 
pripravovanej súdnej mapy. Okrem modernizácie súčasného IT vybavenia sa bude klásť dôraz na 
zvyšovanie využitia tele-konferenčných technológií. To umožní efektívne fungovanie súdneho systému 
aj počas pandemických alebo iných mimoriadnych situácií. 

2.2 Koncepčné ciele pre oblasť väzenstva 

Koncepčné ciele a úlohy pre oblasť väzenstva budú detailne popísané aj v novej Koncepcii ZVJS, ktorá 
má nadobudnúť platnosť v septembri 2021. Na naplnenie cieľov je potrebné zabezpečiť finančné krytie. 
Vybrané investície sú uvedené v Prílohe 3: Zoznam investičných akcií ZVJS.  

2.2.1  V oblasti zaobchádzania s väznenými osobami 

Investičné ciele v oblasti posilňovania princípu individualizácie spôsobu výkonu trestu odňatia slobody: 

 zaviesť zmiešaný model podmienečného prepustenia z výkonu trestu odňatia slobody. Prepojiť 
informačný systém zboru na relevantné informačné systémy súdov, orgánov činných v trestnom 
konaní a ďalších orgánov verejnej moci (efektívny tok informácii potrebných k diagnostike). 

Investičné ciele v oblasti posilnenia vnútornej bezpečnosti a princípov individuálneho výkonu 
režimových činností: 

 doplniť existujúci fyzický spôsob predvedenia väznených osôb predvedením prostredníctvom 
videoprenosu. Zabezpečiť technologické riešenie umožňujúce dôvernú a bezpečnú komunikáciu 
výhradne s oprávnenými orgánmi, 

 nahradiť používanie spútavacích popruhov umiestnením väznenej osoby, ktorá neovláda svoje 
konanie do kompenzačnej miestnosti a vybudovať ju v každom ústave. 

Investičné ciele v oblasti prehĺbenia systému zmierneného výkonu väzby a špecializovaného výkonu 
trestu odňatia slobody: 
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 rozšíriť kapacity zmierneného výkonu väzby. Kapacity oddielov určených na zmiernený výkon väzby 
zvýšiť na 2/3 celého výkonu väzby, 

 vytvoriť kapacity na oddelené ubytovanie osôb prvýkrát vo výkone väzby, 
 rozšíriť kapacity otvoreného výkonu trestu. Otvorené oddelenia s kapacitou minimálne 10 % 

z celkovej kapacity minimálneho stupňa stráženia vytvorené pri ústavoch, v ktorých sa vykonáva 
trest odňatia slobody v minimálneho stupni stráženia, 

 zriadiť 18 výstupných oddielov vybavených priestorovo, materiálne, personálne a obsahovo podľa 
výstupov národného projektu Šanca na návrat, 

 zriadiť oddiel špecializovaného zaobchádzania v každom ústave na výkon trestu.  

Investičné ciele v oblasti rozšírenia zmysluplných a adresných aktivít realizovaných s väznenými 
osobami:  

 vytvoriť viacúčelové miestnosti na zmysluplné aktivity v každom oddiele zmierneného výkonu 
väzby, 

 vytvoriť predpoklady pre účasť odsúdených s  potrebou zaradenia do vzdelávania vo vzdelávacích 
programoch a rekvalifikačných kurzoch - školské strediská s kapacitou min. 10 % z celkovej kapacity 
ústavu vytvorené v každom ústave, 

 vytvoriť centrum resocializačných a intervenčných programov, ktoré bude plniť úlohy v oblasti 
štandardizácie programov, vzdelávania poskytovateľov, udeľovania akreditácie pre poskytovateľov, 
supervízie poskytovateľov a sledovania dopadov štandardizovaných programov, 

 vytvoriť informačný systém podporujúci zaraďovanie odsúdených do resocializačných, výchovno-
vzdelávacích programov a intervenčných aktivít na základe evidovaných diagnostických údajov. 

Investičné ciele v oblasti zlepšenia štandardných podmienok na život vo väznici: 

 zlepšiť priestorové a materiálne vybavenie ciel a izieb. Vybaviť všetky cely štandardného výkonu 
väzby elektrickými zástrčkami, 

 upraviť hornú hranicu ubytovacej kapacity, aby v jednej cele alebo izbe nebolo ubytovaných viac 
ako 8 väznených osôb bez ohľadu na dodržanie minimálnej ubytovacej plochy, 

 prípravu projektovej dokumentácie na nové ubytovacie jednotky / rekonštrukciu existujúcich 
ubytovacích jednotiek plánovať na maximálnu výmeru 8 m2 na jednu celu / izbu, 

 zlepšiť priestorové a materiálne vybavenie spoločných priestorov: 
o miestnosti určené na resocializačné, výchovno-vzdelávacie programy a vybrané voľnočasové 

aktivity vybaviť minimálne stolom, stoličkami, flipchartovou tabuľou, prenosným hudobným 
prehrávačom, televíznym prijímačom, nástenkou na oznamy, 

o vybaviť miestnosti na krúžky a šport podľa zamerania krúžkov v ústave, 
o zabezpečiť, aby všetky vychádzkové dvory umožňovali vertikálny pohľad, 
o zabezpečiť vybavenie oddielov s obvinenými v zmiernenom režime a odsúdenými vo výstupnom 

oddiele minimálne kuchynskou linkou, stolmi, stoličkami, kuchynským riadom, práčkou, 
žehličkou, žehliacou doskou a sušiakom na bielizeň. 

 umožniť prístup väznených osôb k vybraným internetovým stránkam a koncovým službám - 
zavedený systém ePrison (koncové služby umožňujúce väzneným osobám podávanie žiadosti 
elektronickým spôsobom), 
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 V každom ústave inštalovať kiosky alebo tablety umožňujúce väzneným osobám regulovaný prístup 
na internet, podávanie elektronických žiadostí a prístup k  elektronickým službám a informáciám 
(jedno zariadenie priemerne najviac na 30 väznených osôb s prislúchajúcim softvérovým 
zabezpečením), 

 vytvoriť, pilotne overiť a podľa potreby modifikovať programové centrum pre potreby rezortu MS 
SR, systém akreditačného konania v gescii Programového centra, štandardy online a IA vzdelávania 
odsúdených v podmienkach ZVJS, penologické centrum. 

Investičné ciele v oblasti zamestnávania väznených osôb:   

 podporovať vlastnú výrobnú činnosť stredísk vedľajšieho hospodárstva, rozšíriť pekárenskú výrobu 
do viacerých ústavov na výkon trestu odňatia slobody, 

 výstavba novej výrobnej haly a rekonštrukcia výrobnej haly v ÚVTOS pre mladistvých Sučany, 
 výstavba novej výrobnej haly v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou, presun pracovísk z ubytovacej časti 

ústavu, zlepšenie požadovaných bezpečnostných, protipožiarnych, hygienických podmienok 
pracovísk, 

 využívať elektronický monitoring pri cestách na a z pracovísk vedľajšieho hospodárstva  na 
nestrážených pracoviskách a pracoviskách s voľným pohybom. 

Investičné ciele v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti:  

  digitalizovať RTG zariadenia a doplniť RTG techniku zubných ambulancií,  
 obmeniť servery zdravotníckeho informačného systému a dátové úložiská v Nemocnici pre 

obvinených a odsúdených a ÚVTOS Trenčín. Obnoviť a doplniť zdravotnícku prístrojovú techniku, 
vozový park, zvýšiť štandard nemocničných izieb. Zlepšiť výbavu bezpečnostných ciel a kamerového 
monitorovacieho systému, zabezpečiť priestory proti vandalizmu,  

 nadstavba objektov „N“ a „F“, ktorá zvýši kapacitu špecializovaného oddielu odsúdených so 
zdravotným postihnutím (vrátane vytvorenia kapacity na výkon trestu doživotne odsúdených) a 
kapacitu lôžok pre infekčných pacientov, 

 vytvoriť kapacity pre dobrovoľné adiktologické liečenia v ústavoch so zriadenými Úsekmi 
ochranných liečení (ÚOL) pri zdravotníckych zariadeniach ústavov zboru (prioritne v ústave 
Hrnčiarovce nad Parnou a v ústave Leopoldov), 

 zabezpečiť starostlivosť o kritických pacientov, o hospitalizovaných pacientov a osoby so 
zdravotným postihnutím (doplniť vybavenie o nemocničné postele a vhodné matrace, zdvíhacie 
zariadenie pre imobilných pacientov a polohovací zdvíhací systém). 

 vybaviť špecializované pracoviská nemocnice, ktoré poskytujú konziliárne služby oddeleniam 
nemocnice (rozšírenie EEG o monitorovanie elektroencefalografického záznamu 24 hod., 
vyšetrovacie polohovateľné ležadla na ambulancie, dermatoskop, panoramatický zubný RTG 
prístroj, štrbinovú lampu a merač vnútro očného tlaku). 

 zabezpečiť centrálny rozvod O2 v nemocnici, 
 zabezpečiť rehabilitačnú starostlivosť pre pacientov v štádiu rekonvalescencie a obstarať 

kombinovaný prístroj pre fyzikálnu liečbu, vírivý kúpeľ a trakčný stôl, 
 zabezpečiť vybavenosť izolačných ciel a izieb zdravotníckych zariadení v ústavoch zboru (umývadlo, 

toaleta, sprcha, polohovateľné postele, signalizačné tlačidlo priamo pri posteli, bezbariérový vstup, 
postranné madlá), 
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 zvýšiť kapacitu lôžok nemocnice pre infekčných pacientov, 
 vybaviť Generálne riaditeľstvo zboru automatickým externým defibrilátorom (AED) pre zvýšenie 

úspešnosti kardiopulmonálnej resuscitácie v súvislosti s vakcinačnou kampaňou počas pandémie 
ochorenia COVID-19 a pri štandardnom poskytovaní zdravotnej starostlivosti.  

Investičné ciele so zámerom zlepšenia materiálnych podmienok výkonu väzby a výkonu trestu pre 
väznené osoby: 

 postaviť  nový objekt na výkon trestu v ÚVV a ÚVTOS Žilina, nový objekt na výkon väzby a výkon 
trestu  odňatia slobody v Rimavskej Sobote, viacúčelový komplex – objekt č. 3 v  ÚVTOS ÚVV Ilava, 
vybudovať oddiel pre výkon trestu odsúdených matiek s deťmi do 3 rokov veku, vybudovať ústav 
s kapacitou 150 miest profilovaný na výkon trestu odňatia slobody pre odsúdené ženy (bydlisko 
najmä v Prešovskom a Košickom kraji), 

 zrekonštruovať  objekt č. 19 v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov, ohradný múr v ÚVTOS Košice Šaca, 
prevádzkové priestory v ÚVTOS Levoča, obj. č. 6 ubytovňa odsúdených – Ilava, ubytovňa v ÚVTOS 
Dubnica n/Váhom, výrobnú halu v ÚVTOS pre mladistvých Sučany, objektov ústavu Žilina, objektu 
monobloku v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou. Rozšíriť ubytovaciu kapacitu v ústave Nitra-
Chrenová, 

 analyzovať možnosti využitia zhodnocovania biologického odpadu z kuchynských prevádzok 
použitím moderných technologických zariadení, 

 vykonať vo vybraných organizačných zložkách zboru dendrologický prieskum spojený 
s  inventarizáciu stromov – drevín.    

2.2.2 V oblasti bezpečnosti a prevencie 

Investičné ciele pre oblasť elektronických zabezpečovacích prostriedkov: 

 chodby v uzavretých ústavoch vybaviť monitorovacím kamerovým zariadením, 
 zaviesť kamery na uniformách príslušníkov zboru počas výkonu služby ako overený nástroj, ktorý 

pri preukazovaní, objasňovaní a vyhodnocovaní poskytuje reálnejší pohľad na posudzovaný 
incident, 

 zabezpečiť elektronické monitorovanie obvinených a odsúdených v krízovom stave (s 
identifikovaným vysokým rizikom samovražedného konania) použitím bio senzorov alebo 
vybavením minimálne dvoch ciel technológiou monitorujúcou vitálne funkcie. 

Investičné ciele v rámci predvedenia pred oprávnené orgány: 

 v každom ústave vybaviť minimálne 75 % miestností určených na predvedenie väznených osôb na 
video prenos umožňujúci dôvernú a bezpečnú komunikáciu s oprávnenými orgánmi, rezerváciu 
termínu video porady. 

Investičné ciele pre oblasť mladistvých: 

 v každom ústave na výkon väzby vytvoriť podmienky na oddelené ubytovanie mladistvých 
väznených osôb mladších ako 18 rokov. 

Investičné ciele pre oblasť výzbroje: 
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 pokračovať vo vyzbrojovaní príslušníkov zboru špeciálnymi donucovacími prostriedkami na 
služobné zákroky „bezkontaktnými, tzv. nesmrtiacimi spôsobilosťami.“ Vzhľadom na konštrukčné 
riešenie a  funkcionalitu predstavujú aj významný preventívny prvok, 

 pokračovať v pravidelnej obmene a inovovaní výzbroje, ochrannej a taktickej výstroje príslušníkov 
zboru. Zabezpečiť výmenu gumených obuškov za teleskopické, ktoré nebudú voľne viditeľné počas 
výkonu služby, Obstarať dištančné donucovacie prostriedky (paralyzátory Taser X2 a nesmrtiace 
zbrane FN 303) a postupne nimi nahrádzať slzotvorné donucovacie prostriedky. Obstarať ručné 
vrhače,  

 obstarať samopaly  kalibru 9 mm Luger na stráženie a obranu ústavov, resp. modernizovať 
v súčasnosti používané Sa vz. 58 (napr. doplnením zameriavacieho systému). Obstarať nové 
brokovnice vo vybraných ústavoch zboru pre potreby eskortných činností a výcvik príslušníkov 
zboru. 

Investičné ciele pre oblasť osobných ochranných pracovných prostriedkov: 

 nákup balistických viest, balistických prílb, protiúderových kompletov, viest proti bodným 
zraneniam a komunikačných sád pod prilbu.  

Investičné ciele v oblasti dronov a protidronovej ochrany: 

 v rámci efektívnejšieho riešenia krízových alebo mimoriadnych udalostí obstarať pre všetky ústavy 
a detenčný ústav vlastné drony; vzhľadom na multifunkčný potenciál dronov možno predpokladať 
ich širokospektrálne využitie v podmienkach zboru (napr. perspektívne nahradenie výkonu štátnej 
služby príslušníkov zboru dronmi na vytipovaných strážnych stanovištiach),  

 za účelom eliminácie bezpečnostných incidentov obstarať pre všetky ústavy a detenčný ústav 
technológiu, ktorá dokáže zabezpečiť ich ochranu pred dronmi so zavedením do systému stráženia 
uvedených objektov (z technického hľadiska zameranú minimálne na detekciu dronu a indikáciu 
jeho letu), 

 v ústavoch s maximálnym stupňom stráženia inštalovať rušičky dronov. 

Investičné ciele pre oblasť detekcie nepovolených vecí: 

 na zabránenie prieniku nepovolených vecí nainštalovať vo všetkých ústavoch a detenčnom ústave 
na vchodoch a iných určených miestach röntgeny batožín a vecí; detektory kovov, psychotropných 
látok a výbušnín; detektory zariadení umožňujúcich prenos hlasu alebo dát, zariadenia na 
odhaľovanie mobilných telefónov a iných mobilných elektronických zariadení; bezpečnostné 
(telesné) skenery, resp. obdobné zariadenia určené na detekciu nepovolených vecí, 

 na zabránenie prieniku nepovolených vecí do objektov ministerstva, Súdnej rady, súdov a 
prokuratúr nainštalovať na vchodoch do uvedených objektov röntgeny batožín a vecí, rámové 
detektory kovov, resp. iné obdobné detekčné zariadenia. 

Investičné ciele v oblasti kamier v eskortných vozidlách: 

 zaviesť kamery do interiéru a exteriéru eskortných vozidiel ako praxou overený nástroj na 
jednoznačné preukazovanie a objasňovanie dodržiavania zákonných postupov pri výkone štátnej 
služby s cieľom objektivizácie zákonnosti postupu zúčastnených, 
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 obstarať online monitorovanie pohybu eskortných vozidiel. 

Investičné ciele pre oblasť pripojenia zboru do digitálnej siete Sitno: 

 v rámci medzirezortnej spolupráce dosiahnuť možnosť pripojenia zboru do digitálnej siete Sitno 
využívanú útvarmi Ministerstva vnútra SR, Policajného zboru SR, Hasičského a záchranného zboru 
SR, civilnou ochranou, Vojenskou políciou, Vojenským obranným spravodajstvom a Integrovaným 
záchranným systémom; zbor by získal možnosť bezpečnejšej, spoľahlivejšej a efektívnejšej 
komunikácie najmä počas zabezpečovania eskortných činností; v súčasnosti zbor používa VKV 
rádiovú sieť, ktorá nie je dobudovaná a poskytuje pokrytie v podstate len v okolí väzníc, 
v niektorých mestách sa signál stráca ešte v rámci intravilánu mesta, 

 obstarať vozidlovú rádiostanicu s montážnym materiálom, základňovú rádiostanicu a prenosnú 
ručnú rádiostanicu. 

2.2.3 V oblasti ľudských zdrojov a vzdelávania väzenského personálu 

 priestorovo, organizačne a personálne vybudovať samostatnú vzdelávaciu organizáciu zboru, 
 za účelom zabezpečenia primeraných podmienok pre výcvik a vzdelávanie príslušníkov zboru 

a zamestnancov zboru vybudovať školiace a výcvikové stredisko ZVJS určené najmä na praktickú 
prípravu formou riešenia modelových situácií vychádzajúcich z reálnych situácií. 

2.2.4 V oblasti podporných činností a udržateľnosti prístupu k životnému prostrediu 

 zabezpečiť prípravu a finančný rámec rekonštrukcie centrálnej spádovej práčovne 
v ústavoch Leopoldov,  Ilava, Želiezovce a Sučany, 

 obstarať komplexný stravovací systém elektronického objednávania stravy pre príslušníkov a 
zamestnancov zboru, 

 obstarať potrebný inventár k zavedeniu a rozšíreniu tabletového systému na zabezpečenie 
distribúcie a výdaja stravy väzneným osobám a to najmä v kombinovaných ústavoch, v ktorých sa 
vykonáva výkon väzby aj výkon trestu odňatia slobody s cieľom eliminovať riziko kontaminácie 
stravy a nejednotnosti porcií, spotrebu potravín a stratovosť pri výdaji stravy, zvýšiť kvalitu stravy a 
hygienický štandard výdaja pokrmov ako aj komfort práce v kuchyni a pri výdaji stravy, 

 rekonštrukcia vnútorných priestorov stravovacích prevádzok v ústavoch Želiezovce, Prešov, Košice-
Šaca a Hrnčiarovce nad Parnou. 

Investičné ciele pre oblasť tepelného hospodárstva a znižovania emisií zo zdrojov tepla: 

 rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva v ústavoch Sučany, Sabinov, Košice-Šaca, 
Prešov, Želiezovce, Žilina, Nitra-Chrenová, Ružomberok, Levoča, Ilava, Banská Bystrica-Kráľová, 
Dubnica nad Váhom, Košice, Trenčín, Nitra, Leopoldov, Hrnčiarovce nad Parnou a LRS Kováčová. 

Investičné ciele pre oblasť čistiarní odpadových vôd a nakladania s odpadovými vodami: 

 rekonštrukcia a výstavba čistiarne odpadových vôd v ústavoch Sučany, Želiezovce, Leopoldov, 
Hrnčiarovce nad Parnou. 

Investičné ciele pre oblasť ubytovní pre obvinených a odsúdených – zníženie energetickej náročnosti 
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 ukončiť rekonštrukciu rozvodov ZTI a sociálnych priestorov ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica, 
 rekonštruovať tepelnú obálku ubytovacích väzenských objektov ústavov Želiezovce, Nitra 

Chrenová, Ružomberok, Levoča, Košice Šaca, Hrnčiarovce nad Parnou, Banská Bystrica-Kráľová,  
Dubnica nad Váhom, Košice, Trenčín, Nitra, Leopoldov, 

 riešiť energetickú hospodárnosť objektov zabezpečujúcich výkon väzby a výkon trestu odňatia 
slobody, najmä ubytovní, vrátane využitia financovania, resp. spolufinancovania z 
mimorozpočtových zdrojov. 

2.2.5 V oblasti informatizácie 

Investičné ciele pre oblasť hardvérového a softvérového vybavenia: 

 obmena/upgrade serverov zabezpečujúcich beh virtualizačného prostredia datacentra na 
Generálnom riaditeľstve zboru, 

 obmena serverov zabezpečujúcich prostredie v rámci modulu „Zdravotnícky informačný systém“ 
zboru, 

 generačná výmena a modernizácia technických prostriedkov určených na prácu s utajovanými 
skutočnosťami, 

 obmena serverov a diskových polí určených pre účely zabezpečenia virtuálneho prostredia v rámci 
datacentier organizačných zložiek zboru, 

 Vytvoriť geografický cluster datacentra zboru, 
 vytvoriť zálohovacie/replikačné datacentrum zboru, 
 vybaviť každý ústav dostatočným počtom kioskov/tabletov určených na elektronickú komunikáciu 

väznených osôb s personálom zboru (podávanie elektronických žiadaniek) – jedno koncové 
zariadenie na maximálne 20 väznených osôb, 

 naplniť ciele národného projektu Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a 
justičnej stráže. 

Investičné ciele pre oblasť bezpečnosti a monitoringu sietí a informačných systémov: 

 vytvoriť monitorovacie a dohľadové centrum (SIEM a SOC), 
 nasadiť prostriedky autentifikácie používateľov Informačného systému zboru prostredníctvom 

biometrie alebo dvojcestnej autentifikácie, identifikačných kariet a jednoznačných identifikátorov, 
 zabezpečiť obmenu systému zálohovania a obnovy (BCP) aplikácií a serverov produkčnej prevádzky 

v rámci centrálneho datacentra na Generálnom riaditeľstve zboru, 
 naplniť ciele bezpečnostnej časti národného projektu Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky 

Zboru väzenskej a justičnej stráže. 
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Príloha 2: Zjednodušený prehľad investícií v rezorte spravodlivosti 
z POO (komponent 15, časť 14 a 16) 

Výška investícií podľa cieľových segmentov investičnej stratégie 

Investícia Detail 
Plánovaná 
investícia 
(v mil. EUR) 

Očakávaný výsledok 

Nové budovy Mestské súdy, 
odvolacie súdy 

146,04  Dôstojné podmienky pre 
klientov súdov a pracovníkov 
justície 

 Zvyšovanie energetickej 
efektivity budov štátu 

Rekonštrukcie  Ostatné súdy 62,39 

Reforma súdnej 
mapy 

Reorganizácia súdov – 
administratívne 
kapacity 

3,92  Administratívne kapacity 
 

IT systémy (OR, 
CSSR, 
Insolvency) 

Kľúčové IT systémy 
rezortu 
- Obchodný register 
- CSSR 
- IT systém pre 

insolvency 

15,41  Skvalitnenie IT služieb klientom 
súdov (OR, IT pre insolvency) 

 Zefektívnenie manažmentu vo 
vnútri justície (CSSR) 

Hardware Úplná obnova 
výpočtovej techniky 
s funkčnosťou až do 
2030 
Digitalizácia 
existujúcich fyzických 
dokumentov, 
potenciálne centrálna 
podateľňa pre fyzické 
podania 

26,71  Vytvorenie podmienok pre 
efektívnu prácu zamestnancov 
justície 

 Posilnenie využívania 
telekonferenčných technológií 
(aj reakcia na COVID-19) 

 posun k digitalizácií justície 
 zvýšenie komfortu klientov 

súdov pri podávaní podaní na 
súd 

Analytické 
kapacity pre 
súdy 

Vytvorenie 
podporných kapacít 
pre sudcov odvolacích 
a najvyšších súdov 

6,79  odbremenenie sudcov od 
niektorých = zrýchlenie konaní 

 posilnenie odborných kapacít 
súdov 

SPOLU - 261,26  - 
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Výška investícií podľa témy POO (komponent 15, časť 14 a 16) 

Ciele plánu 
obnovy 

Zameranie investícií Suma (v mil. EUR) 

Zelené ciele Investície do budov súdov 208,43  
Digitálne ciele Investície do hardwarového vybavenia a IT systémov 42,11  
Reforma 
súdnej mapy – 
administratívne 
kapacity 

Administratívne kapacity na implementáciu reformy 
súdnej mapy 
 

3,92  

Posilnenie 
odborných 
kapacít justície 

Investície do vytvorenia podporných analytických kapacít 
pre sudcov 

6,79  

SPOLU - 261,26 
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Príloha 3: Zoznam investičných akcií ZVJS  

 

 

Tabuľka_investície 
2022 - 2025 - aktualizácia 27.7.2021 2.xlsx 

SPOLU
rozpočtovo 

kryté
rozpočtovo 

nekryté
Rekonštrukcia rozvodov ZTI a sociálnych priestorov v ÚVV a ÚVTOS Banská Bystrica 900 000 900 000 570 000 330 000
Rekonštrukcia tepelnej obálky ubytovacích väzenských objektov (ústav Želiezovce, Nitra 
Chrenová, Ružomberok, Levoča, Košice Šaca) 52 980 000 260 000 5 000 000 4 000 000 4 500 000 39 220 000
Rekonštrukcia a modernizácia  objektu monobloku v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou - tepelná 
obálka 16 300 000 300 000 500 000 15 500 000

Rekonštrukcia tepelnej obálky ubytovacích väzenských objektov (ústav Banská Bystrica-Kráľová,  
Dubnica nad Váhom, Košice, nemocnica pre obv.  a ods. Trenčín, Nitra, Leopoldov)

61 000 000 61 000 000
Rekonštrukcia tepelného hospodárstva a areálových rozvodov tepla ubytovacieho zariadenia ZVJS 
Mlynská dolina Mlynská dolina 895 995 895 995 895 995 0
Rekonštrukcia a modernizácia ČOV v ústave Sučany 1 175 000 350 000 350 000 0 825 000
Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva (v ústave Sučany, OO Sabinov) 2 655 000 105 000 1 600 000 950 000
Rekonštrukcia a modernizácia tepelného hospodárstva (v ústave Košice-Šaca, Prešov, Želiezovce, 
Žilina, Nitra-Chrenová, Ružomberok, Levoča, Ilava, LRS Kováčová) 10 050 000 150 000 2 850 000 2 250 000 4 800 000
Rekonštrukcia vnútorných priestorov stravovacích prevádzok v ÚVTOS Želiezovce a ÚVV a 
ÚVTOS Prešov 4 160 000 160 000 2 000 000 1 800 000 200 000
Rekonštrukcia centrálnej spádovej práčovne v ústave Leopoldov, Ilava 2 000 000 1 000 000 1 000 000
Rekonštrukcia  tepelného hospodárstva (v ústave Banská Bystrica-Kráľová, Dubnica nad Váhom, 
Košice, Trenčín, Nitra, Leopoldov, Hrnčiarovce nad Parnou) 16 500 000 16 500 000
Rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd v ÚVTOS Želiezovce a ÚVV a ÚVTOS Leopoldov 2 200 000 2 200 000
Výstavba čistiarne odpadových vôd v ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 860 000 860 000
Rekonštrukcia centrálnej spádovej práčovne v ústave Želiezovce, Sučany 2 500 000 2 500 000
Rekonštrukcia stravovacej prevádzky ústavu Košice – Šaca, Hrnčiarovce nad Parnou 4 500 000 4 500 000
Viacúčelový komplex objekt č. 3 v ústave Ilava 7 495 000 300 000 3 300 000 300 000 3 595 000
Odstraňovanie havarijných stavov v oblasti nehnuteľného majetku 10 000 000 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 000 000

Výstavba objektu pre výkon trestu ÚVV a ÚVTOS Žilina 8 000 000 170 000 170 000 0 5 200 000 2 630 000
Rekonštrukcia objektu č. 19 v ÚVTOS a ÚVV Leopoldov 2 802 000 100 000 2 702 000
Rekonštrukcia objektu OO Šváby pri ÚVTOS Prešov - zriadenie oddelenia výkonu trestu pre 
odsúdené ženy 4 500 000 1 300 000 3 200 000
Nadstavba objektov F a N v Nemocnici pre obvinených a odsúdených a ÚVTOS Trenčín 4 560 000 560 000 4 000 000
Rozšírenie ubytovacej kapacity v ústave Nitra-Chrenová 8 000 000 150 000 4 000 000 3 850 000
Komplexná rekonštrukcia objektov ústavu Žilina 6 570 000 570 000 3 000 000 2 350 000 650 000
Rekonštrukcia prevádzkových priestorov Levoča 3 200 000 3 200 000
Rekonštrukcia obj. č. 6 ubytovňa odsúdených - Ilava 3 253 000 3 253 000
Výstavba školiaceho a výcvikového strediska ZVJS 15 000 000 15 000 000
Rekonštrukcia objektov ubytovne v ÚVTOS Dubnica n/Váhom 8 000 000 8 000 000

Rekonštrukcia výrobnej haly v ÚVTOS Sučany 2 778 000 128 000 0 128 000 2 650 000

Výstavba hál v ÚVTOS Košice Šaca a ÚVTOS Hrnčiarovce nad Parnou 5 100 000 350 000 2 800 000 1 950 000

O
O Rekonštrukcia ohradného múru v ÚVTOS Košice Šaca 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000

Eskortné vozidlo s obsaditeľnosťou min. 8 osôb 2 470 000 170 000 170 000 0 350 000 350 000 350 000 250 000 1 000 000
Eskortné autobusy 2 860 000 270 000 700 000 270 000 1 620 000
Sanitné vozidlá 511 500 139 500 93 000 186 000 93 000
Osobné motorové vozidlá (vrátane doprovodných) 1 125 000 125 000 125 000 250 000 125 000 500 000
Úžitkové motorové vozidlá 450 000 75 000 50 000 75 000 250 000
Autobusy s obsaditeľnosťou min. 42 osôb (civilné) 660 000 220 000 220 000 220 000
Autobusy s obsaditeľnosťou 15 až 25 osôb (civilné) 400 000 400 000

Obmena stravovacích (gastro) technológií 
2 910 000 60 000 60 000 0 350 000 350 000 350 000 300 000 1 500 000

Obmena práčovníckych technológií 
3 063 950 63 950 63 950 0 350 000 350 000 400 000 400 000 1 500 000

Obmena zdravotníckych prístrojov a zariadení 2 300 000 50 000 50 000 0 250 000 250 000 250 000 250 000 1 250 000
Digitalizácia RTG prístrojov zdravotníckych zariadení ústavov na výkon väzby Zboru 
väzenskej a justičnej stráže + digitalizácia zubných RTG 984 000 984 000

286 868 445 4 987 945 3 329 945 1 658 000 15 713 500 30 300 000 24 331 000 18 438 000 193 098 000
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Príloha 4: Harmonogram Investícií z POO (komponent 15, časť 14 a 
16) 

Harmonogram investícií (komponent 15, časť 14 a 16) 
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Príloha 5: Správa o stave služobných motorových vozidiel v civilnej 
časti kapitoly  Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky k 31. 
decembru 2020 

Správa o stave 
autoparku k 31.12.2020 final.docx
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Príloha 6: Metodika určovania investičných priorít MS SR 
 

Metodika určovania 
investičných priorít MS SR.docx    

Priorizácia investícii 
MS SR.xlsx  

 

Hodnotiaca šablóna k metodike priorizácie investičných projektov: 

Metodika určovania priorít investičných projektov
Skupina priorizovaných 
investícií

Zdroj Ukazovatel Úroveň kritéria Koeficient Body

Zazmluvnené 1. ZAZMLUVNENOSŤ INVESTIČNÉHO PROJEKTU Veľmi vysoká - -
2. OBLIGATÓRNOSŤ
Investičný projekt vyplývajúci zo zákona, právneho predpisu EU alebo  schválenej úlohy uznesenia vlády SR
- investičný projekt vyplýva z právneho predpisu 6
- investičný projekt vyplýva priamo z úlohy uznesenia vlády SR 5
Investičný projekt v súlade s PVV 5
Súlad so stratégiami a/alebo strategickými dokumentami
- súlad so stratégiami, koncepciami, odporúčaniami  EÚ 4
- investičný projekt plní ciele strategických dokumentov SR 4
Investičný projekt je v súlade so schválenými programami MS SR 2

3. NALIEHAVOSŤ INVESTIČNÉHO PROJEKTU Vysoká
Odstránenie havarijných stavov a súlad s BOZP 6
Investičný projekt s nižšou naliehavosťou na rekonštrukciu budov (odkladaním by mohol vzniknúť havarijný stav) 3
Investičný projekt je podmienkou pre iný kľúčový projekt/y s vysokou prioritou 3
Má projekt pridelené prostriedky z EU/ iných donorských fondov 3
Ostatné investičné projekty 2

4. KĽÚČOVÝ UKAZOVATEĽ VÝKONNOSTI (KPI) INVESTIČNÉHO PROJEKTU Stredná
Vplyv na rezortné ciele - komplexnosť investície
Prínos investičného projektu k plneniu KPI vysokej dôležitosti (bodovanie na základe váh cieľa) 6
Prínos investičného projektu k plneniu KPI strednej dôležitosti 4
Prínos investičného projektu k plneniu KPI nízkej dôležitosti 2

2. OBLIGATÓRNOSŤ
Investičný projekt vyplývajúci zo zákona, právneho predpisu EU alebo  schválenej úlohy uznesenia vlády SR
- investičný projekt vyplýva z právneho predpisu 6
- investičný projekt vyplýva priamo z úlohy uznesenia vlády SR 5
Investičný projekt v súlade s PVV 5
Súlad so stratégiami a/alebo strategickými dokumentami
- súlad so stratégiami, koncepciami, odporúčaniami  EÚ 4
- investičný projekt plní ciele strategických dokumentov SR 4
Investičný projekt je v súlade so schválenými programami MS SR 2

3. NALIEHAVOSŤ INVESTIČNÉHO PROJEKTU Vysoká
Odstránenie havarijných stavov a súlad s BOZP / Výdavky  súvisiace s  dofinancovaním investičných projektov vo 
fáze realizácie 6
Investičný projekt s nižšou naliehavosťou na rekonštrukciu budov (odkladaním by mohol vzniknúť havarijný stav) 3
Investičný projekt je podmienkou pre iný kľúčový projekt/y s vysokou prioritou 3
Má projekt pridelené prostriedky v štátnom rozpočte 3
Ostatné investičné projekty 2

4. KĽÚČOVÝ UKAZOVATEĽ VÝKONNOSTI (KPI) INVESTIČNÉHO PROJEKTU Stredná
Vplyv na rezortné ciele - komplexnosť investície
Prínos investičného projektu k plneniu KPI vysokej dôležitosti (bodovanie na základe váh cieľa) 6
Prínos investičného projektu k plneniu KPI strednej dôležitosti 4
Prínos investičného projektu k plneniu KPI nízkej dôležitosti 2

Nezazmluvnené

Prostriedky EU  
a iných 

donorských 
fondov

ŠR

5

5

3

5

5

3

Vysoká

Veľmi vysoká
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Príloha 7: Zásobník investičných zámerov MS SR 

Zásobník 
investičných zámerov v2.xlsx 
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Príloha 8: Priorizovaný investičný plán MS SR s harmonogramom do 
r. 2026 
 

Harmonogram 
Investicii MS SR_v2.xlsx 

 

 

 


