ROZVOJ KONTROLÓRSKEHO INFORMAČNÉHO SYSTÉMU NKÚ SR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) spustil v máji 2013 proces zlepšovania elektronických
služieb úradu v spolupráci so spoločnosťou Asseco Central Europe, a.s. Projekt Rozvoj Kontrolórskeho
informačného systému (RKIS) NKÚ SR nadviazal na už existujúci kontrolórsky informačný systém. Cieľom
projektu bolo navrhnúť, vyvinúť a nasadiť taký systém elektronických služieb eGovernmentu, ktoré úradu
zjednodušia každodenné kontrolórske aktivity, ako aj komunikáciu s občanmi a stransparentnia verejnú správu.
Prispieť mal zároveň k zvýšeniu efektivity kontrolnej činnosti a k zlepšeniu v oblasti plánovania a interakcie
so subjektmi, ktoré podliehajú kontrole.
V priebehu dvoch rokov bol do ostrej prevádzky zavedený systém, ktorý dnes občanom umožňuje podávať
elektronicky na webovom sídle úradu príspevky k jednotlivým kontrolám, zároveň pristupovať k výsledkom
nekontrolnej činnosti, k aktuálne prebiehajúcim, ako aj plánovaným kontrolám, či priamo sa informovať
o kontrolných zisteniach kontrolórov NKÚ SR v rámci štruktúrovaného a zelektronizovaného zoznamu výsledkov
kontrolných akcií od roku 2012. Výhodou pre kontrolórov nezávislej autority v oblasti externej kontroly
je nepretržitá možnosť vzdialeného pripojenia sa do kontrolórskeho informačného systému.
Projekt RKIS, ktorý bol ukončený v októbri 2015, zrealizovala najvyššia kontrolná inštitúcia vďaka európskej
pomoci. Na rozvoj kontrolórskeho informačného systému bol úradu poskytnutý nenávratný finančný príspevok
vo výške 3,482 milióna eur.
CIELE PROJEKTU ROZVOJ KONTROLÓRSKEHO INFORMAČNÉHO
SYSTÉMU NKÚ SR
Cieľom tohto projektu je návrh, vývoj, nasadenie a zabezpečenie nových všeobecne použiteľných elektronických
služieb eGovernmentu (katalóg služieb), ktoré zabezpečuje a poskytuje Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej
republiky (NKÚ SR).
ŠPECIFICKÉ CIELE
■

zvýšenie informovanosti občanov o kontrolnej činnosti NKÚ SR a jej výsledkoch – transparentnosť
fungovania verejnej správy

■

zvýšenie efektivity kontrolnej činnosti a teda aj zvýšenie účinnosti, efektívnosti a hospodárnosti
nakladania s verejnými prostriedkami subjektmi kontrolovanými NKÚ SR

■

zvýšenie efektivity a kvality vnútorných kontrolných procesov subjektov podliehajúcich kontrole

■

stimulácia medzinárodnej spolupráce
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VÝSLEDKY A DOPADY PROJEKTU
Základnými výstupmi na dosiahnutie hore uvedených cieľov sú:
■

on-line prístup ku kontrolným zisteniam NKÚ SR

■

on-line prístup k informáciám o aktuálne prebiehajúcich a plánovaných kontrolách kontrolných orgánov

■

podpora pre vykonávanie vnútorných kontrol (znalostná databáza)

■

elektronizácia a štruktúrovanie historických kontrolných zistení NKÚ SR

■

zabezpečenie nepretržitého vzdialeného pripojenia do KIS NKÚ SR pre kontrolórov NKÚ SR

■

on-line služby pre:
–

interakciu s NKÚ SR

–

interakciu s Európskym dvorom audítorov

–

aktívnu spoluprácu na kontrolných konaniach
služby pre:

■

–

analyzovanie relevantných údajov potrebných pre kontrolu
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