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Informácia o zasadnutí Riadiaceho výboru
Národného projektu: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR

V zmysle programových dokumentov Národného projektu: Kontrolórsky informačný systém NKÚ
SR – Elektronické služby NKÚ SR (projekt), ktorý je riadený podľa Výnosu Ministerstva financií
Slovenskej republiky č. 312/2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy a Metodiky
PRINCE 2 (Projects in Controlled Environment), sa dňa 12.04.2011 konalo piate zasadnutie
Riadiaceho výboru projektu.
Okrem členov Riadiaceho výboru menovaných dodávateľom Asseco Central Europe, a. s.
a objednávateľom NKÚ SR, sa zasadnutia Riadiaceho výboru zúčastnili zástupcovia Riadiaceho
orgánu pre Operačný program Informatizácia spoločnosti (RO OPIS), Mgr. Marek Čanecký, MSc.,
riaditeľ odboru regionálnych expozitúr OPIS a Ing. Jana Špyrková, programový manažér, zástupca
Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia
spoločnosti (SORO OPIS) Miloš Molnár, MBA, generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti.
Prizvaný bol aj nezávislý odborný dozor projektu (Quality Assurance - QA).
V programe zasadnutia Riadiaceho výboru bolo prerokovať priebežnú správu o plnení zmluvy,
záverečnú správu etapy 4, schváliť plán etapy 5, ktorá bude ukončená dňa 30.06.2011. S ohľadom
na schválený harmonogram etapy 4 ako aj celého projektu je možné zhodnotiť, že prioritné ciele
etapy 4 boli splnené. Presunuté aktivity s vplyvom na celkový harmonogram projektu alebo riziká
projektu boli zohľadnené pri plánovaní etapy 5 s bezpodmienečným ukončením v etape 5, aby boli
eliminované časové riziká nesplnenie harmonogramu celého projektu. Časové tolerancie budú
týždenne sledované a vyhodnocované projektovými manažérmi.
V etape 5 budú dokončené produkty infraštruktúry, ktoré sa začali vyvíjať v etape 3
a pokračovali v etape 4. Do overovacej prevádzky bude odovzdaný modul Kontrolórsky systém (KS),
modul Systém riadenia prípadov a znalostí (SRPZ) a modul Informačný systém ekonomických
informácií (ISEI). Dodávateľ priebežne pracuje aj na module Manažérsky informačný systém (MIS),
ktorý by mal byť ukončený v šiestej etape.
Riadiaci výbor ďalej prerokoval priebežnú správu o plnení požiadaviek vyplývajúcich zo Zákona
NR SR č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a z Výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 312/2010 o štandardoch pre
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informačné systémy verejnej správy, zaoberal sa stavom vo financovaní projektu, dodatkom
k zmluvám s dodávateľmi vzhľadom na zvýšenie dane z pridanej hodnoty.
Riadiaci výbor súhlasil s požiadavkou Sprostredkovateľského orgánu pod Riadiacim orgánom pre
Operačný program Informatizácia spoločnosti (SORO OPIS), aby vzhľadom na priebeh projektu ako
jedného z mála projektov s prebiehajúcou implementáciou Operačného programu Informatizácia
spoločnosti (OPIS) bol usporiadaný seminár zameraný na informovanie o cieľoch projektu, jeho
priebehu, publikovaní služieb e-Governmentu a o odporúčaniach pre rýchlejšiu implementáciu
projektov, ktoré majú byť financované z Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS).
Predbežný termín konania tohto seminára je 06.05.2011 v priestoroch NKÚ SR.

Ing. Ján Beňo
predseda Riadiaceho výboru projektu
Najvyšší kontrolný úrad SR
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