
 
                                                                                                                               Príloha �.1 
 
Prioritná �innos� na úseku vnútornej správy 1000 
 

� Vypracovanie Katalógu rizík súvisiacich s efektívnym spravovaním verejných 
prostriedkov a prostriedkov ostatných finan�ných zdrojov. 

� Spracovanie podkladov a námetov pre návrh novelizácie vnútornej normy obehu 
ú�tovných dokladov. 

� Operatívny výkon kontroly na základe požiadaviek GR SSC, operatívny výkon 
kontroly vyplývajúci zo šetrenia s�ažností a petícií, vybavovanie s�ažností, oznámení, 
podnetov, petícií. 

� Koordinácia a metodické riadenie �innosti organiza�ných zložiek SSC a MDPT SR 
v oblasti zahrani�ných vz�ahov, zabezpe�enie plnenia vecných a finan�ných 
podmienok pre �lenstvo v tých medzinárodných organizáciách, v ktorých je SSC 
�lenom. 

� Zabezpe�enie skoordinovania agendy týkajúcej sa vydávania vnútorných 
organiza�ných noriem SSC, zmien a doplnení zria�ovacej listiny a štatútu SSC. 

� Spracovanie pravidiel pre styk a podávanie informácií masmédiám a verejnosti, ktoré 
sa týkajú SSC a súvisia s �innos�ou organizácie.  

� Zabezpe�enie definitívneho usporiadania a správu registratúry SSC a jej 
organiza�ných zložiek        

� Zabezpe�enie informa�ných materiálov SSC pre zahrani�ie aj vnútroštátnu potrebu 
vrátane nepretržitej aktualizácie. 

� Príprava ro�ného plánu zahrani�ných pracovných ciest zamestnancov organiza�ných 
zložiek SSC. 

� V spolupráci s ostatnými organiza�nými zložkami SSC zabezpe�enie inovácie 
prevádzky a tvorby webovej stránky SSC.              

� Vypracovanie novej  koncepcie obrany a ochrany SSC vrátane vypracovania  
      dokumentácie hospodársko-mobiliza�nej prípravy SSC a jej organiza�ných zložiek. 
� Vypracovanie krízových plánov a plánov uvádzania organizácie do jednotlivých 
      stup�ov pohotovosti s obnovením preh�adu o zabezpe�ení ochrany objektov osobitnej  
      dôležitosti a �alších objektov na cestnej a dia�ni�nej sieti ur�ených pre potreby obrany  
      a ochrany. 
� Spracovanie novej koncepcie bezpe�nosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred  
      požiarmi 
� Návrh a spracovanie dlhodobej koncepcie SSC v oblasti základného vybavenia a  
      obnovy automobilovej techniky a vyhotovenie podkladov pre verejné obstarávanie  
      v oblasti automobilovej techniky.       
� Vyhodnotenie auditu IT a IS za rok 2005 a vypracovanie opatrení z auditu 

vyplývajúcich 
� Zabezpe�enie podmienok pre postupný outsourcing služieb IT a IS na SSC vrátane 

sú�ažných podmienok                 
� Urýchlené vypracovanie štatistiky KNL na sieti ciest SR 
� Vypracovanie analýzy všetkých dostupných údajov o dopravných nehodách za rok 

2005 pre odbornú a laickú verejnos� 
� Plnenie úloh pod�a pokyn MDPT SR v oblasti koordinátora Národného programu 

bezpe�nosti CP 
          



 
� Zabezpe�enie vymoženia poh�adávok štátu v správe organiza�ných zložiek SSC 
� Vypracovanie novej metodiky pre posudzovanie už vzniknutých zmluvných vz�ahov  
      s návrhom ekonomických a právnych ú�inkov pre SSC ako celok 
� Vypracovanie novej metodiky verejného  obstarávania v SSC a jej  organiza�ných  
      zložkách  
� Zavedenie prísnej centrálnej evidencie verejného obstarávania a zabezpe�enie  
      vyhotovenia ro�ného výkazu o použitých metódach verejného obstarávania za  
      príslušný kalendárny rok za celú Slovenskú správu ciest. 
� Zabezpe�i� bezproblémové plnenie oznamovacej povinnosti v oblasti zdravotného 

poistenia, nemocenského poistenia a dôchodkového zabezpe�enia 
� Spracovanie plánu celoživotného vzdelávania zamestnancov SSC a jeho praktická 

realizácia 
       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


