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Oznam o začatí realizácie projektu

„Národný projekt: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR – Elektronické
služby NKÚ SR“
Začiatok realizácie aktivít projektu:
Dĺžka realizácie aktivít projektu:
Výška nenávratného finančného príspevku:

12/2009
24 mesiacov
3 519 900,00 EUR

Dňa 25.11.2009 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Riadiacim orgánom
OPIS Úradom vlády v zastúpení Sprostredkovateľským orgánom pre OPIS Ministerstvom financií SR a Najvyšším
kontrolným úradom SR (NKÚ SR), ktorej predmetom je realizácia aktivít Národného projektu: Kontrolórsky informačný
systém NKÚ SR – Elektronické služby NKÚ SR (projekt) (kód ITMS: 21110120007). Dňa 03.12.2009 podpisom zmluvy
o poskytnutí poradenských služieb vo verejnom obstarávaní pre zabezpečenie implementácie projektu medzi
poskytovateľom a NKÚ SR sa začala realizovať jedna z aktivít projektu.
Projekt je financovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Operačného
programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), Prioritná os - Elektronizácia VS a rozvoj elektronických služieb, Opatrenie
1.1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni.
Cieľom projektu je implementácia elektronických služieb NKÚ SR prostredníctvom zavedenia nového informačného
systému na podporu procesov NKÚ SR.
Špecifickými cieľmi projektu sú:
-

Implementácia metodiky kontroly podľa medzinárodných noriem a štandardov kontrolných postupov a dobrej
praxe využívaných v organizáciách INTOSAI (The International Organization of Supreme Audit Institutions)
a EUROSAI (The European Association of Supreme Audit Institutions).
Skvalitnenie procesu hospodárneho, efektívneho a účinného nakladania s verejnými prostriedkami na základe
všeobecne uznávaných štandardov akceptovaných v EÚ.
Sprístupnenie elektronických služieb NKÚ SR pre občanov, podnikateľov a pre verejnú správu (G2C, G2B,
G2G).
Zavedenie integrovaného Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR (KIS NKÚ SR).
Zavedenie registra kontrolovateľných subjektov.

Dosiahnutie cieľa projektu - zavedenie nového KIS NKÚ SR na podporu procesov bude realizované
prostredníctvom návrhu, vývoja, komplexnej implementácie vrátane testovania, synchronizácie, nastavenia
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komunikačných ciest s externými systémami a podpora komplexného štandardizovaného KIS NKÚ SR. Integrálnou
súčasťou KIS NKÚ SR bude aktívne využitie zákonnej možnosti pripájania sa na informačné systémy (IS)
kontrolovateľných subjektov. Zavedenie KIS NKÚ SR bude slúžiť na dosiahnutie cieľa projektu implementácie
a efektívnej integrácie elektronických služieb úradu do prostredia e-Governmentu, t.j. vzájomné, efektívne využívanie
a zdieľanie elektronických služieb poskytovaných inými modulmi informačných systémov verejnej správy a rezortom
úradu v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a ostatnými súvisiacimi relevantnými dokumentmi.
K ďalším cieľom patrí podpora práce kontrolórov spoľahlivým pripojením k dostupným poznatkom
o kontrolovateľných subjektoch, interakcia s IS kontrolovateľných subjektov, tvorba databázy kontrolných akcií,
kontrolných zistení, odporúčaní a správ z kontrol, súlad metodiky kontroly s medzinárodnými normami a štandardami
kontrolných postupov. Integrita KIS NKÚ SR s informačnými systémami verejnej správy (ISVS) bude príspevkom
k odstráneniu heterogenity systémov informačných a komunikačných technológií (IKT) vo verejnej správe. Umožní
racionalizovať prípravu kontroly využívaním informácií získaných z informačných systémov prevádzkovaných
v kontrolovaných subjektoch, pričom integrálnou súčasťou bude napojenie na e-Government. Prispeje tiež k podpore
rozvoja informačnej spoločnosti a budovaniu znalostnej ekonomiky, a to predovšetkým skvalitňovaním systémov
získavania, spravovania a ochrany informácií, tvorby databáz o výsledkoch kontrol, kontrolných zistení a hospodárenia
s verejnými financiami.
Prostriedkom pre dosiahnutie týchto cieľov je implementácia integrovaného riešenia, ktoré zefektívni výkon
kontrolnej činnosti využitím moderných prístupov k znalostnej báze a k sprístupneným dátam informačných systémov
kontrolovaných subjektov, eliminuje viacnásobné zadávanie tých istých údajov do systémov, resp. zabezpečí jednotný
dátový model a umožní on-line prístup užívateľov k údajom a databázam.
Realizácia projektu bude pozitívne prispievať k cieľom Stratégie informatizácie spoločnosti v nasledovnom rozsahu:
1. Zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou
a) Umožniť všetkým, vrátane hendikepovaných občanov a sociálne znevýhodnených skupín obyvateľstva, využívať
možnosti e-Governmentu
Prístup do registra kontrolovateľných subjektov NKÚ SR
Zverejňovanie výsledkov kontrolnej činnosti a prepojenie na Ústredný portál verejnej správy (ÚPVS)
Elektronické doručovanie podnetov a sťažností, zvýšenie transparentnosti týchto procesov
b) Skvalitniť a elektronizovať možnosti participácie verejnosti na veciach verejných
Zvýšenie transparentnosti procesov pri podávaní podnetov a sťažností občanov
Realizácia národného projektu Kontrolórsky informačný systém
2. Elektronizácia procesov verejnej správy
a) Prepojiť existujúce registre, vytvoriť nové potrebné registre a zabezpečiť ich použiteľnosť na právne úkony
- Vytvoriť register subjektov kontrolovateľných NKÚ SR
b) Realizovať kľúčové nástroje pre poskytovanie elektronických služieb
- Realizácia projektu
- Elektronická podateľňa
- Elektronický archív
c) Zabezpečiť zvyšovanie a skvalitňovanie portfólia svojich elektronických služieb, vrátane zmeny procesov
- Informovanie verejnosti a občanov o výsledkoch kontrolnej činnosti NKÚ SR
d) Iniciovať a podporiť legislatívny proces umožňujúci realizáciu elektronických služieb verejnej správy
- Využitie podnetov z vykonaných kontrol na podporu legislatívneho procesu
3. Zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy
a) Vytvoriť spoločnú zabezpečenú infraštruktúru pre e-Government i podporné činnosti
- Realizácia projektu
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b) Zabezpečenie využívania autorizovaného softvéru, podpora pre zákonné používanie prostriedkov IKT. Využívať
aplikácie a služby pre realizáciu vybraných činností (účtovníctvo, ľudské zdroje, elektronické platby,..)
- Podpora práce kontrolórov spoľahlivým pripojením k dostupným poznatkom o subjektoch kontroly
c) Realizovať 100% verejného obstarávania elektronickou formou vo všetkých oblastiach a odstrániť relevantné
legislatívne bariéry
4. Zvýšenie kompetentnosti verejnej správy
a) Väčšina zamestnancov na Slovensku bude počítačovo gramotná
- Všetci zamestnanci NKÚ SR v štátnej službe budú držiteľmi certifikátu ECDL (k 31.03.2009 vyškolených 172
zamestnancov, t.j. 59,11% zo všetkých zamestnancov NKÚ SR)
b) Znásobiť pre svojich zamestnancov počet školení orientovaných na zdokonalenie špecifických IT, projektových
a manažérskych schopností
- Predpoklad je realizovať z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v rokoch 2009-2013
školenia pre zamestnancov v týchto špecifických oblastiach IT: bezpečnosť IS, certifikácia CISA a CISM na kontrolu IS,
metodika CoBiT na audit IS
- Predpoklad je realizovať z Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia v rokoch 2009-2013
školenia pre zamestnancov v týchto špecifických oblastiach projektových a manažérskych schopností: ITIL procesy,
riadenie kvality ISO a CAF
- Implementácia Európskych vykonávacích smerníc pre kontrolné štandardy INTOSAI
- Zavedenie systému celoživotného vzdelávania štátnych zamestnancov
Realizácia projektu svojim účelom naplním rozsah integrácie do prostredia ISVS:
1. Účel a rozsah integrácie plánovaného riešenia so základnými registrami (Register právnických osôb a
podnikateľov, Register fyzických osôb, Register priestorových informácií, Register adries):
• Získavanie údajov z registra.
2. Účel a rozsah integrácie plánovaného riešenia so spoločnými modulmi ÚPVS:
• Identity and access management - Elektronické identifikovanie a autentifikácia právnickej osoby,
elektronické identifikovanie a autentifikácia občana, identifikácia role a oprávnenia prístupu do systému,
identifikácia oprávnenia zamestnancov NKÚ SR podľa oprávnení,
• eDesk modul – Využívanie evidencie e-komunikácie so subjektmi,
• Platobný modul, Notifikačný modul, Modul elektronického doručovania, eForm modul, Modul centrálnej
elektronickej podateľne, Modul dlhodobého ukladania elektronických registratúrnych záznamov – podľa
vzniknutých potrieb.
• Účel a rozsah integrácie plánovaného riešenia so základnými prístupovými komponentmi:
o Ústredný portál verejnej správy – Poskytovanie informácií (správ) z kontrol pre potreby ÚPVS.
• Kontaktné centrum - Poskytovanie informácií pre potreby kontaktného centra.
3. Účel a rozsah integrácie plánovaného riešenia s inými IS povinnej osoby:
• Analýza údajov a výber vzorky, audit prostriedkov informačných technológií, prístupový a dochádzkový
systém, HelpDesk pre podporu užívateľov úradu.
4. Cieľový stav integrácie plánovaného riešenia s IS iných povinných osôb:
• IS Daňového riaditeľstva, IS Colného riaditeľstva, IS Štátnej pokladnice, ITMS Ministerstva financií SR, IS
Štatistického úradu, IS VÚC, IS Poľnohospodárskej platobnej agentúry, Rozpočtový IS – v zmysle zákona
má NKÚ SR právo pripojenia sa na IS kontrolovaných subjektov. Integračný systém v rámci KIS NKÚ SR
umožní pripájanie sa na tieto IS v zmysle štandardov podľa zákona o ISVS a následné spracovanie v jeho
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moduloch pre podporu dobrej kontrolórskej praxe a Európskych vykonávacích smerníc pre kontrolné
štandardy INTOSAI.

Prínosom projektu k horizontálnym prioritám je nasledovný:
1. Horizontálna priorita Informačná spoločnosť
Projekt KIS NKÚ SR bude prispievať k jednému zo základných cieľov tejto horizontálnej priority, ktorým je efektívna
elektronizácia verejnej správy. Po implementácii KIS NKÚ SR a zavedení 18 elektronických služieb NKÚ SR dostupných
online sa zvýši efektivita výkonu dotknutých subjektov verejnej správy a dosiahne sa úspora času, resp. zvýšenie
komfortu na strane používateľa týchto služieb, čo bude nezanedbateľným prínosom k uvedenej horizontálnej priorite.
Zároveň sa vďaka realizácii projektu zvýši informačná gramotnosť kľúčových užívateľov KIS NKÚ SR.
2. Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj
Implementáciou KIS NKÚ SR a zavedením 18 elektronických služieb NKÚ SR dostupných online budú naplnené
ciele Stratégie TUR v zmysle ochrany životného prostredia. Znížením administratívnej záťaže prostredníctvom
nahradenia papierovej formy elektronickou projekt prispeje k šetreniu prírodných zdrojov a k energetickým úsporám pri
výrobe papiera. Hlavným prínosom je umožnenie komunikácie používateľov služieb elektronickou formou, čo bude mať
pozitívny dopad nielen v podobe redukcie papierovej komunikácie, ale aj úspory času.
3. Horizontálna priorita Marginalizované rómske komunity
Prístup k využívaniu elektronických služieb NKÚ SR bude umožnený všetkým občanom, bez rozdielu etnickej
a regionálnej príslušnosti, t.j. aj občanom patriacim k marginalizovaným rómskym komunitám. Keďže výsledky projektu
budú dostupné používateľom na celom území SR, bude ich môcť využívať aj 1131 obcí s rómskym osídlením.
4. Horizontálna priorita Rovnosť príležitostí
Prístup k využívaniu 18 zavedených elektronických služieb NKÚ SR bude umožnený všetkým občanov, bez ohľadu
na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo
etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie, vek, zdravotné postihnutie alebo inú sexuálnu orientáciu.
Medzi hlavné prínosy projektu patrí najmä:
- efektivita uskutočňovaných činností,
- rozsah elektronizácie dokumentov a zníženie papierovej záťaže,
- zdieľanie informácií a dokumentov,
- možnosti vzdialenej spolupráce,
- zníženie administratívnej záťaže na všetkých stupňoch riadenia,
- rozsah a forma reportingu v rámci nastavenej organizačnej a procesnej štruktúry,
- možnosť analýzy a merania výkonnosti procesov,
- rozsah a kvalita kontroly,
- bezpečnosť informácií,
- spracovanie dokumentov dôveryhodným spôsobom,
- elektronická správa registratúry a archívov integrovaná s kontrolórskymi procesmi,
- implementácia metodiky kontroly podľa medzinárodných noriem a štandardov kontrolných postupov
a dobrej praxe využívaných v organizáciách INTOSAI a EUROSAI,
- skvalitnenie procesu hospodárneho, efektívneho a účinného nakladania s verejnými prostriedkami na
základe všeobecne uznávaných štandardov akceptovaných v EÚ,
- sprístupnenie elektronických služieb NKÚ SR pre občanov, podnikateľov a pre verejnú správu (G2C,
G2B, G2G),
- zavedenie registra kontrolovateľných subjektov.
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