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1. Úvod
Motivácia a základné informácie Správu a prevádzku informačného systému zabezpečuje Najvyšší kontrolný
úrad Slovenskej republiky (www.nku.gov.sk).
Informačný systém pokrýva úsek verejnej správy Zverejňovanie informácií
získaných z kontrolnej činnosti (kód A0002941)
Riešenie Rozvoj kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR predstavuje
významný príspevok k zvýšeniu transparentnosti činnosti NKÚ SR a úrovne
zverejňovaných informácií a materiálov. Publikovanie informácií získaných
z nekontrolnej a medzinárodnej spolupráce prispieva k zvýšeniu
informovanosti občanov o činnosti NKÚ SR. Publikovania rozšírených
informácií o kontrolnej činnosti a výsledkov kontrolnej činnosti má ambíciu
priblížiť občanom hlavnú činnosť NKÚ SR.
Hlavnou motiváciou je zvýšiť povedomie občanov o aktuálnom dianí v NKÚ
SR a zapojiť občanov do kontrolnej činnosti v širšej a aktívnejšej forme.
Je však dôležité, aby bola zachovaná nezávislosť kontrolnej činnosti a tým
integrita NKÚ SR.
Hlavné prínosy pre občanov a zamestnancov inštitúcie verejnej správy:
 Zvýšenie informovanosti o činnosti NKÚ SR a jej výsledkoch
 Zvýšenie povedomia a informovanosti o hlavnej kontrolnej činnosti
NKÚ SR
 Aktívnejšie zapojenie do kontrolnej činnosti NKÚ SR

2. Prehľad skratiek a základných pojmov
Prehľad skratiek a základných Anonymný používateľ (portálu NKÚ SR) - externý používateľ, ktorý nie je
pojmov
prihlásený do systému
EDA - Európsky dvor audítorov, inštitúcia zriadená Zmluvou o Európskom
Spoločenstve, aby kontrolovala finančné prostriedky Európskej únie
eGov služba - množina služieb informačného systému, ktorými sa realizuje
v elektronickom prostredí výkon verejnej správy voči občanovi alebo
podnikateľovi
eID - Elektronická identifikačná karta, občiansky preukaz s elektronickým
kontaktným čipom
EUROSAI - European Organisation of Supreme Audit Institutions, Európska
organizácia Najvyšších kontrolných inštitúcií
HW - Hardware – súhrnný názov pre technické vybavenie počítača
INTOSAI – International Organisation of Supreme Audit Institutions,
Medzinárodná organizácia Najvyšších kontrolných inštitúcií
IS – informačný systém
KIS NKÚ SR - Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR
Kontrolná akcia – súbor vecne, časovo a organizačne vymedzených
činností vykonávaných jednou alebo viacerými kontrolnými skupinami
Kontrola - kontrolná činnosť v kontrolovanom subjekte
Internet Explorer – Microsoft Internet Explorer, typ internetového
prehliadača
NKÚ SR – Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Plug in - zásuvný modul alebo prídavný modul, počítačový program, ktorý
rozširuje funkcie iného programu alebo ho dopĺňa.
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Prihlásený používateľ (portálu NKÚ SR) - subjekt, ktorý má platné
prihlasovacie údaje a práva pre prihlásenie sa do systému
RKIS NKÚ SR – Rozvoj kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR
SW - Software – programové vybavenie
ÚPVS – Ústredný portál verejnej správy
Zistenie (kontrolné zistenie) - kladná alebo záporná skutočnosť zistená pri
výkone kontroly v kontrolovanom subjekte uvedená v protokole o výsledku
kontroly, čiastkovom protokole, priebežnom protokole alebo zázname o
výsledku kontroly.

3. Prehľad symbolov
Prehľad symbolov

*- označenie povinnosti vyplniť údaj formulára
- funkcia na obnovenie údajov, nové zadanie kontrolného kódu
- funkcia na zobrazenie detailu
- rozbaľovací zoznam
- funkcia na nahrávanie príloh
- funkcia na odstránenie prílohy
, , - ikony na zoradenie stĺpca zoznamu
- ikony na stránkovanie zoznamu
- ikona pomocníka (nápovedy)

4. Zoznam elektronických služieb dostupných občanovi a podnikateľovi
Zoznam elektronických služieb

sluzba_egov_2139 Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám
sluzba_egov_2140 Pristupovanie k výsledkom nekontrolnej činnosti
NKÚ SR
sluzba_egov_2141 Informovanie sa o kontrolných zisteniach

5. Začíname
Začíname

Používateľ (občan/ zamestnanec inštitúcie verejnej správy) pristupuje k elektronickým eGov službám
RKIS NKÚ SR prostredníctvom webového sídla (portálu) NKÚ SR (www.nku.gov.sk) alebo
Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk).
Prístup k službám na webovom sídle - portáli NKÚ SR (www.nku.gov.sk)
K eGov službám môže občan/podnikateľ pristúpiť:
- ako anonymný používateľ,
- ako používateľ prihlásený účtom portálu NKÚ SR alebo účtom ÚPVS.
Anonymný používateľ portálu NKÚ SR
1. Vo zvolenom podporovanom prehliadači zadajte linku www.nku.gov.sk a na klávesnici stlačte
klávesu Enter. Zobrazí sa úvodná stránka portálu NKÚ SR.
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2. Na úvodnej stránke portálu NKÚ SR kliknite na ponuku Kontrolná činnosť alebo Používateľské
služby a na názov služby.

3. Systém zobrazí stránku a formulár služby, napr. :

Prihlásenie sa účtom NKÚ SR
1. Vo zvolenom podporovanom prehliadači zadajte linku www.nku.gov.sk a na klávesnici stlačte
klávesu Enter. Zobrazí sa úvodná stránka portálu NKÚ SR.
2. Na úvodnej stránke portálu NKÚ SR kliknite na funkciu Prihlásenie. Systém zobrazí prihlasovací
formulár.
www.opis.gov.sk

www.informatizacia.sk

www.nku.gov.sk

www.finance.gov.sk

www.vlada.gov.sk

5

3. Ak máte vytvorený používateľský účet NKÚ SR, pokračujte krokom 6. Ak nemáte vytvorený
používateľský účet NKÚ SR, v prihlasovacom okne kliknite na funkciu Vytvoriť účet a pokračujte
krokom 4.

4. Zadajte do formulára požadované údaje - Emailová adresa (používateľské meno), Krstné meno,
Priezvisko, Kontrolný kód (ikonou
a potvrďte vytvorenie účtu.

môžete v prípade potreby generovať nový kontrolný kód)

5. Na zadaný mailový účet Vám bude zaslaná informácia o vytvorení účtu a heslo.
6. Zadajte do prihlasovacieho formulára používateľské meno (emailová adresa) a heslo a kliknite
na tlačidlo Prihlásiť sa.
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7. Po úspešnom prihlásení systém zobrazí úvodnú stránku portálu NKÚ SR a údaje prihláseného
používateľa.
8. Prístup k službám je rovnaký ako pre anonymného používateľa (kroky 2 a 3 predchádzajúceho
postupu).
Prihlásenie sa účtom ÚPVS
1. Vykonajte kroky 1 a 2 predchádzajúceho postupu.
2. V prihlasovacom formulári kliknite na záložku Prihlásenie účtom ÚPVS.

3. Systém Vás presmeruje na aplikáciu eID klient.
4. Prihláste sa na portáli slovensko.sk (postup je v návode na portáli slovensko.sk)
5. Po úspešnej autentifikácii budete presmerovaný späť na portál NKÚ SR už ako prihlásený
používateľ.
Prístup k službe na Ústrednom portáli verejnej správy slovensko.sk
1. Prihláste sa na portáli slovensko.sk (postup je v návode na portáli slovensko.sk)
2. Na úvodnej stránke zadajte do vyhľadávacieho okna názov služby a použite funkciu
vyhľadávania (Hľadať).
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3. Vo výsledku vyhľadávania kliknite na názov služby.

4. Zobrazí sa stránka a formulár služby.
Službu môžete použiť aj priamo, ak vo zvolenom podporovanom prehliadači napíšete linku na službu
a kliknete na tlačidlo Enter.
Linky na služby:
https://www.nku.gov.sk/pristupovanie-k-vysledkom-nekontrolnej-cinnosti-nku-sr
https://www.nku.gov.sk/zoznam-kontrolnych-akcii
https://www.nku.gov.sk/podavanie-informativnych-prispevkov-ku-kontrolam
Systémové požiadavky
Pre využívanie elektronických služieb používateľ potrebuje osobný počítač s prístupom na internet.
Pre využívanie elektronických služieb nie sú vyžadované špeciálne plug in ani certifikáty. Bližšie
informácie sú na webovej stránke NKÚ SR https://www.nku.gov.sk/vyhlasenie-o-pristupnosti.
V prípade, že používateľ chce pristúpiť k službám ako prihlásený používateľ ÚPVS použitím eID,
potrebuje čítačku čipových kariet s nainštalovaným ovládačom, aplikáciu eID AS klient, ktorú si
bezplatne stiahne na portáli slovensko.sk v sekcii Na stiahnutie.
Bližšie informácie sú na portáli slovensko.sk na stránkach Na stiahnutie a Vyhlásenie o
prístupnosti.
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6. Popis jednotlivých služieb
6.1. Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám
6.1.1. Názov
elektronickej
služby:
6.1.2.
Používatelia
elektronickej
služby:
6.1.3.
Možnosti
prístupu
k službe:

Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám
Používatelia elektronickej služby: občan (G2C), zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E).
Služba Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám umožňuje používateľom
elektronickej služby podávať príspevky ku kontrolám NKÚ SR.
Elektronická služba je prístupná od 1.10.2015.
K elektronickej službe môžete pristúpiť prostredníctvom
- Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk)
- webového sídla (portálu) NKÚ SR (https://www.nku.gov.sk/pouzivatelske-sluzby).
Elektronickú službu môžete použiť aj priamo, ak vo zvolenom podporovanom prehliadači
napíšete linku na službu a stlačíte tlačidlo „Enter":
https://www.nku.gov.sk/podavanie-informativnych-prispevkov-ku-kontrolam
Elektronická služba je prístupná 24 hodín 7 dní v týždni.

6.1.4. Odkaz
na video príp.
audio návod:
6.1.5.
Stručný popis a
zoznam krokov
vybavenia
služby:

Služba Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám je realizovaná službami IS:
Podanie príspevku k aktuálnej kontrole
Podanie príspevku k plánovanej kontrole
Publikovanie zoznamu aktuálnych kontrol NKÚ SR
Publikovanie zoznamu plánovaných kontrol NKÚ SR
Služba umožňuje používateľom elektronickej služby prístup k informáciám o pláne kontrolnej
činnosti NKÚ SR, k informáciám o aktuálne prebiehajúcich kontrolných akciách a kontrolách a
navyše umožňuje občanom aktívne participovať na kontrolnej činnosti formou poskytovania
svojich poznatkov, príspevkov alebo dokumentov k plánovaným alebo aj aktuálne
prebiehajúcim kontrolám.
Služba má za cieľ zvýšiť povedomie občanov o aktuálnom dianí v NKÚ SR a aktívne zapojiť
občanov do kontrolnej činnosti v širšej a aktívnejšej forme ako bola doteraz podaním podnetu.
Je však dôležité, aby bola zachovaná nezávislosť kontrolnej činnosti a tým integrita NKÚ SR.
Z tohto dôvodu príspevky (informácie a dokumenty relevantné ku kontrolnej činnosti) občanov
majú len informatívny charakter a je len na zodpovednosti zamestnancov NKÚ SR, akým
spôsobom budú alebo nebudú zohľadnené poskytnuté informácie v prebiehajúcej kontrolnej
činnosti. Služba neposkytuje občanovi možnosť sledovať stav príspevku alebo výsledok
vyhodnotenia príspevku zodpovedným pracovníkom NKÚ SR.
Podávanie informatívneho príspevku k plánovanej kontrolnej akcii
Používateľ prihlásený účtom NKÚ SR alebo účtom ÚPVS
1. Prihláste sa na portál NKÚ SR používateľským účtom NKÚ SR alebo účtom ÚPVS
postupom opísaným v časti Začíname.
2. Na úvodnej stránke portálu NKÚ SR kliknite na ponuku Kontrolná činnosť alebo
Používateľské služby.
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3. Kliknite na linku služby Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám. Systém
zobrazí upozornenie.

Po odsúhlasení systém zobrazí formulár pre zadanie samotného príspevku.
4. Vyplňte údaje zobrazeného formulára, povinné údaje sú označené znakom *:
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Ak je používateľ
prihlásený, systém
doplní údaje
automaticky

Zadať sa dá KA zo
zoznamu aktuálnych
kontrolných akcií

Povinné
údaje musia
byť vyplnené
K príspevku
môžete
pridať prílohu

Údaje používateľa – Meno, Priezvisko, Telefón, email, Ulica, číslo, Obec PSČ, Krajina.
Meno, priezvisko a email systém vyplní automaticky (iba v prípade, že je používateľ
prihlásený), pri vkladaní príspevku môžu byť tieto údaje editované. Používateľ môže dané
údaje vyplniť. Môže však príspevok odoslať aj anonymne a nechať tieto polia prázdne. V
prípade, že boli údaje o odosielateľovi príspevku vyplnené, môžu byť využité v procese
vyhodnocovania príspevku.
Údaje príspevku - Predmet príspevku, Popis (max. 4000 znakov), Ku kontrole alebo
kontrolnej akcii. Na zobrazenie zoznamu kontrolných akcií použite funkciu „Vyhľadať“.
5. Pre doplnenie kontroly, ktorej sa daný príspevok týka, stlačte „Vyhľadať“. Vo
vyhľadávacom formulári zadajte vyhľadávacie kritériá a kliknite na funkciu „Hľadať“.
Zadané kritériá odstránite kliknutím na funkciu „Nové kritériá“.
Vyhľadávať môžete podľa nasledujúcich kritérií:
Rok – výber hodnoty z číselníka. Kliknite na ikonu

a vyberte rok.

Zobrazenie zoznamu aktuálnych kontrolných akcií:
V číselníku Rok kliknite na ikonu
a vyberte rok aktuálny alebo menší rok. Systém
zobrazí zoznam aktuálnych kontrolných akcií daného roka.
Zobrazenie zoznamu plánovaných kontrolných akcií:
V číselníku Rok kliknite na ikonu
a vyberte najnovší rok, systém zobrazí zoznam
plánovaných kontrolných akcií (ak existujú).

www.opis.gov.sk

Účel kontrolnej akcie – textové pole,
Skrátený názov kontrolnej akcie - textové pole,
Začiatok kontroly od, Začiatok kontroly do, Koniec kontroly od, Koniec kontroly do –
dátumové polia,
11
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Názov subjektu – textové pole.

Systém realizuje vyhľadávanie podľa nasledovných možností:
- Časť (slova) názvu subjektu (napr. ministerstvo, ministerst)
- Zadaním viacerých slov do vyhľadávania sa vyhľadajú všetky výsledky pre
jednotlivé slová (logický súčet vyhľadania po jednotlivých slovách)
- Systém ignoruje pri vyhľadávaní veľké a malé písmená (napr: Ministerstvo,
ministerstvo)
- IČO a dátumy sa vyhľadávajú presne – nepostačuje zadať časť IČO
- Dátumy je potrebné zadať v tvare dd.mm.rrrr
6. Vyhľadanú kontrolnú akciu vložte do formulára príspevku kliknutím na funkciu „Podať
príspevok ku kontrolnej akcii“.

7. K príspevku môžete pridať prílohu:
- kliknite na tlačidlo „Vybrať súbor“
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-

vyhľadajte na PC súbor, kliknite na názov súboru a použite funkciu „Open“ (Otvoriť“)
na vloženie súboru do formulára.

-

nahrajte súbor k príspevku kliknutím na tlačidlo „Nahrať súbor“ alebo ikonu

.

8. Uvedeným spôsobom môžete pridať k príspevku viacero príloh. Povolená veľkosť jednej
prílohy je 5 MB. Povolený typ súboru: .pdf, .txt, .odt, .docx, .jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .jif, .tif,
.tiff, .xlsx, .ods, .csv.
Pred odoslaním príspevku môžete prílohu odstrániť tlačidlom
. Príloha nie je povinná,
formulár príspevku môžete uložiť a odoslať aj bez prílohy. Použite funkciu „Odoslať
príspevok“ na odoslanie príspevku. Systém zobrazí upozornenie.

9. Potvrdením odošlite príspevok.

www.opis.gov.sk

www.informatizacia.sk

www.nku.gov.sk
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10. Systém zobrazí okno s informáciou u úspešnom odoslaní príspevku. Odoslaný príspevok
môžete prezrieť vo formáte pdf pomocou tlačidla „Vytvoriť pdf“.

Po odoslaní príspevku ku kontrolnej akcii systém zašle mail s notifikáciou o zaevidovaní
príspevku:
- Odosielateľovi príspevku - ak bolo vyplnené políčko s mailovou adresou používateľa,
- Vedúcemu a gestorovi kontrolnej akcie.
Podanie informatívneho príspevku ku kontrole
Používateľ prihlásený účtom NKÚ SR alebo ÚPVS
1. Prihláste sa na portál NKÚ SR používateľským účtom NKÚ SR alebo účtom ÚPVS
postupom opísaným v časti Začíname.
2. Na úvodnej stránke portálu NKÚ SR kliknite na ponuku Kontrolná činnosť alebo ponuku
Používateľské služby.

3. Kliknite na linku služby Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám. Systém
zobrazí upozornenie.

www.opis.gov.sk

www.informatizacia.sk

www.nku.gov.sk
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Po odsúhlasení, systém zobrazí formulár pre zadanie samotného príspevku.
4. Vyplňte údaje zobrazeného formulára, povinné údaje sú označené znakom *.

Ak je používateľ
prihlásený, systém
doplní údaje
automaticky

Zadať sa dá KA zo
zoznamu aktuálnych
kontrolných akcií

Povinné
údaje musia
byť vyplnené
K príspevku
môžete
pridať prílohu

Údaje používateľa – Meno, Priezvisko, Telefón, email, Ulica, číslo, Obec PSČ, Krajina.
Meno, priezvisko a email systém vyplní automaticky (iba v prípade, že je používateľ
prihlásený), pri vkladaní príspevku môžu byť tieto údaje editované. Používateľ môže
ďalšie údaje vyplniť. Môže však príspevok odoslať aj anonymne a nechať tieto polia
prázdne. V prípade, že boli údaje o odosielateľovi príspevku vyplnené, môžu byť využité
v procese vyhodnocovania príspevku.
Údaje príspevku - Predmet príspevku, Popis (max. 4000 znakov), Ku kontrole alebo
kontrolnej akcii. Na zobrazenie zoznamu kontrolných akcií použite funkciu „Vyhľadať“.
5. Pre doplnenie kontroly, ktorej sa daný príspevok týka, stlačte „Vyhľadať“. Vo
vyhľadávacom formulári zadajte vyhľadávacie kritériá a kliknite na funkciu vyhľadania
kontrolnej akcie. Spôsob vyhľadávania je opísaný na str. 12.

6. V zozname vyhľadaných kontrolných akcií klikne na funkciu
kontrolnej akcie.

www.opis.gov.sk
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7. Vyhľadanú kontrolu vložte do formulára príspevku kliknutím na funkciu „Podať príspevok
ku kontrole“.
8. K príspevku ku kontrole môžete pridať prílohu rovnakým postupom ako ku kontrolnej akcii
(str. 12, krok 7 postupu). Príloha nie je povinná, formulár príspevku môžete uložiť a
odoslať aj bez prílohy.
9. Použite funkciu „Odoslať príspevok“ na odoslanie príspevku. Systém zobrazí
upozornenie.

10. Potvrdením odošlite príspevok.
11. Systém zobrazí okno s informáciou u úspešnom odoslaní príspevku. Odoslaný príspevok
si môžete pozrieť vo formáte pdf kliknutím na tlačidlo Vytvoriť pdf.

Po odoslaní príspevku ku kontrole systém zašle mail s notifikáciou o zaevidovaní príspevku:
- Odosielateľovi príspevku - ak bolo vyplnené políčko s mailovou adresou používateľa,
- Vedúcemu kontrolnej akcie, gestorovi kontrolnej akcie a vedúcemu kontrolnej
skupiny.
Prezeranie odoslaných príspevkov
Ako prihlásený používateľ môžete na portáli NKÚ SR prezerať zoznam príspevkov, ktoré ste
odoslali.
1. Prihláste sa na portál NKÚ SR používateľským účtom NKÚ SR alebo účtom ÚPVS
postupom opísaným v časti Začíname.
2. Na úvodnej stránke portálu NKÚ SR kliknite na ponuku Kontrolná činnosť a na položku
Zoznam podaných príspevkov. Systém zobrazí zoznam odoslaných príspevkov.
www.opis.gov.sk
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Anonymný používateľ
Službu Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám môžete použiť ako anonymný
používateľ.
1. Na portáli NKÚ SR alebo ÚPVS vyhľadajte službu Podávanie informatívnych príspevkov
ku kontrolám postupom uvedeným v časti Začíname.
2. Kliknite na linku Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám. Systém zobrazí
upozornenie.

Po odsúhlasení systém zobrazí formulár pre zadanie samotného príspevku.
3. Postup vyplnenia a odoslania formulára je rovnaký ako pre prihláseného používateľa
(podanie príspevku ku kontrolnej akcii str. 10, podanie príspevku ku kontrole str. 15).
Pred spustením vyhľadávania kontrolnej akcie musíte vyplniť kontrolný kód. Správny kód
opísaný z obrázka Vám umožní 10 volaní (zobrazení údajov) a potom je potrebné zadať ho
znova. V prípade, že neviete kód prečítať a správne zadať, použite funkciu
generovanie nového kontrolného kódu.

www.opis.gov.sk

www.informatizacia.sk

www.nku.gov.sk
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Po odoslaní príspevku v prípade neprihláseného používateľa systém zašle mail s notifikáciou
o zaevidovaní príspevku:
- Odosielateľovi príspevku – ak bolo vyplnené políčko s mailovou adresou používateľa,
- Vedúcemu kontrolnej akcie, gestorovi kontrolnej akcie a v prípade, že bol príspevok
ku kontrole, tak aj vedúcemu kontrolnej skupiny.
6.1.6.
Pre komplexné vybavenie služby nie sú potrebné súvisiace služby ani nutné prílohy.
Súvisiace
služby a nutné
prílohy
pre
komplexné
vybavenie
služby:

6.2. Pristupovanie k výsledkom nekontrolnej činnosti NKÚ SR
6.2.1. Názov
elektronickej
služby:
6.2.2.
Používatelia
elektronickej
služby:
6.2.3.
Možnosti
prístupu
k službe:

Pristupovanie k výsledkom nekontrolnej činnosti NKÚ SR
Používateľ elektronickej služby: občan (G2C), zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E).
Služba umožňuje používateľom elektronickej služby získavať informácie o výsledkoch
nekontrolnej činnosti NKÚ SR.
Elektronická služba je prístupná od 1.10.2015.
K službe môžete pristúpiť prostredníctvom
- Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk),
- webového sídla (portálu) NKÚ SR (https://www.nku.gov.sk/pouzivatelske-sluzby).
Službu môžete použiť priamo zadaním a kliknutím na linku:
https://www.nku.gov.sk/pristupovanie-k-vysledkom-nekontrolnej-cinnosti-nku-sr
Elektronická služba je prístupná 24 hodín 7 dní v týždni.

www.opis.gov.sk
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6.2.4. Odkaz
na video príp.
audio návod:
6.2.5.
Stručný popis
a
zoznam
krokov
vybavenia
služby:

Služba Pristupovanie k výsledkom nekontrolnej činnosti NKÚ SR je realizovaná službou IS:
Publikovanie výsledku nekontrolnej činnosti
Služba umožňuje používateľom elektronickej služby získavať informácie o výsledkoch
nekontrolnej činnosti NKÚ SR.
NKÚ SR v rámci svojej činnosti získava aj množstvo informácií, ktoré priamo nesúvisia s
kontrolnou činnosťou. Rovnako získava množstvo podkladov a informácií svojimi
medzinárodnými aktivitami v rámci EUROSAI a INTOSAI.
Používateľ prihlásený účtom NKÚ SR alebo účtom ÚPVS
1. Na portáli NKÚ SR alebo ÚPVS vyhľadajte službu Pristupovanie k výsledkom nekontrolnej
činnosti NKÚ SR postupom uvedeným v časti Začíname.
2. Systém zobrazí zoznam publikovaných dokumentov.

3. Dokumenty v zozname môžete zoraďovať kliknutím na ikonu
zmení tvar ( , ).

v danom stĺpci, ikona

4. Zobrazenie zoznamu môžete zmeniť kliknutím na požadovaný počet položiek na stránke
v ponuke Položiek na stránku:

5. Prejsť na požadovanú stránku môžete pomocou ponuky Stránka kliknutím na číslo stránky

www.opis.gov.sk
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alebo kliknutím na ikony stránkovania:
Posun o stránku dopredu
Posun na koniec zoznamu (poslednú stránku)
Posun o stránku dozadu
Posun na začiatok zoznamu (prvá stránka)
6. Zadajte do filtra vyhľadávacie kritériá a použije funkciu na vyhľadanie dokumentu.
Kliknutím na ikonu
zobrazíte informácie o možnosti vyplnenia filtračných položiek.
Vyhľadávať môžete vyplnením položiek:
Názov dokumentu, Názov súboru – zadajte hľadaný text (slovo, začiatok slova alebo časť
slova s použitím hviezdičkovej konvencie, systém ignoruje pri vyhľadávaní diakritiku, veľké
a malé písmená),
Zverejnený od, Zverejnený do – zadajte dátum v tvare dd.mm.rrrr,
Téma, Výsledok, Funkcia, Cieľ – kliknite na ikonu a vyberte údaj zo zoznamu číselníka.
Zadaný údaj v položke filtra odstránite kliknutím na ikonu , všetky zadané údaje filtra
odstránite kliknutím na funkciu „Vyčistiť“.
7. Systém zobrazí zoznam dokumentov, ktoré vyhovujú zadaným filtračným kritériám.

8. Vo výsledku vyhľadávania zobrazte obsahu dokumentu kliknutím na názov dokumentu.
Anonymný používateľ
Službu Pristupovanie k výsledkom nekontrolnej činnosti môžete použiť ako anonymný
používateľ. V tomto prípade systém zobrazí iba základné informácie o dokumente nekontrolnej
činnosti (Názov dokumentu, Názov súboru, Veľkosť, Zverejnený). Na zobrazenie dodatočných
štruktúrovaných informácií o dokumente nekontrolnej činnosti (Téma, Funkcia, Výsledok, Cieľ)
sa musíte prihlásiť.
1. Na portáli NKÚ SR alebo ÚPVS vyhľadajte službu postupom uvedeným v časti Začíname.
2. Kliknite na linku Pristupovanie k výsledkom nekontrolnej činnosti.
3. Systém zobrazí zoznam dokumentov.
www.opis.gov.sk
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6.2.6.
Súvisiace
služby a nutné
prílohy
pre
komplexné
vybavenie
služby:

4. Na vyhľadanie dokumentu a prácu so zoznamom použite kroky 4 až 9 predchádzajúceho
postupu.
Pre komplexné vybavenie služby nie sú potrebné súvisiace služby ani nutné prílohy.

6.3. Informovanie sa o kontrolných zisteniach
6.3.1.
Názov
elektronickej
služby:
6.3.2.
Používatelia
elektronickej
služby:
6.3.3.
Možnosti
prístupu
k službe:

Informovanie sa o kontrolných zisteniach

Používateľ elektronickej služby: občan (G2C), zamestnanci inštitúcie verejnej správy (G2E).
Služba umožňuje používateľom elektronickej služby získavať informácie o výsledkoch
kontrolnej činnosti NKÚ SR v štruktúrovanej podobe.
Elektronická služba je prístupná od 1.10.2015.
K službe môžete pristúpiť prostredníctvom
- Ústredného portálu verejnej správy (www.slovensko.sk).
- webového sídla (portálu) NKÚ SR (https://www.nku.gov.sk/pouzivatelske-sluzby).
Službu môžete použiť priamo zadaním a kliknutím na linku:
https://www.nku.gov.sk/informovanie-sa-o-kontrolnych-zisteniach
Elektronická služba je prístupná 24 hodín 7 dní v týždni.
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6.3.4.
Odkaz na video
príp.
audio
návod:
6.3.5.
Stručný popis
a
zoznam
krokov
vybavenia
služby:

Služba Informovanie sa o kontrolných zisteniach je realizovaná službou IS:
Informovanie sa o kontrolnom zistení
Služba sprístupňuje výsledky kontrolnej činnosti v štruktúrovanej podobe. Prispieva k prenosu
dobrej praxe pre inštitúty vykonávajúce kontrolu (napr. kontrolóri miest a obcí, vnútorní
kontrolóri, audítori).
Používateľ prihlásený účtom NKÚ SR alebo ÚPVS
1. Prihláste sa na portál NKÚ SR používateľským účtom NKÚ SR alebo účtom ÚVS
postupom opísaným v časti Začíname.
2. Postupom opísaným v časti Začíname vyberte službu Informovanie sa o kontrolných
zisteniach.
3. Systém zobrazí formulár na vyhľadanie kontrolnej akcie. Zadajte vyhľadávacie kritériá
a kliknite na funkciu Hľadať. Zadané kritériá odstránite kliknutím na funkciu Nové kritériá.

Vyhľadávať môžete podľa nasledujúcich kritérií:
Rok – výber roku, v ktorom bola realizovaná kontrolná akcia. Ak chcete vyhľadať plánované
kontrolné akcie, vyberte hodnotu aktuálny rok + 1.
Účel kontrolnej akcie – textové pole,
Skrátený názov kontrolnej akcie - textové pole,
Začiatok kontroly od, Začiatok kontroly do, Koniec kontroly od, Koniec kontroly do –
dátumové polia,
Názov subjektu – textové pole.
Systém realizuje vyhľadávanie podľa nasledovných možností:
-

www.opis.gov.sk

Časť (slova) názvu subjektu (napr. ministerstvo, ministerst)
Zadaním viacerých slov do vyhľadávania sa vyhľadajú všetky výsledky pre jednotlivé
slová (logický súčet vyhľadania po jednotlivých slovách)
Systém ignoruje pri vyhľadávaní veľké a malé písmená (napr: Ministerstvo,
ministerstvo)

www.informatizacia.sk
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-

IČO a dátumy sa vyhľadávajú presne – nepostačuje zadať časť IČO
Dátumy je potrebné zadať v tvare dd.mm.rrrr

4. V zozname vyhľadaných kontrolných akcií klikne na funkciu
kontrolnej akcie.

na zobrazenie detailu

5. V detaile kontrolnej akcie použite funkciu Pozrieť zistenia kontroly. Systém zobrazí
zoznam zistení v štruktúrovanej podobe.

www.opis.gov.sk
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Na detail kontrolnej akcie sa vrátite použitím tlačidla Späť na detail kontrolnej akcie.
Anonymný používateľ
Službu Informovanie sa o kontrolných zisteniach môžete použiť ako anonymný používateľ.
Rozsah dostupných informácií sa nemení, t.j. prístupné sú všetky informácie ako v prípade
prihláseného používateľa. Ich zobrazovanie je podmienené vyplnením kontrolného kódu.
1. Na portáli NKÚ SR alebo slovensko.sk vyhľadajte službu Informovanie sa o kontrolných
zisteniach postupom uvedeným v časti Začíname.
2. Kliknite na linku Informovanie sa o kontrolných zisteniach.
3. Zadajte do filtra vyhľadávacie kritériá a vyhľadajte kontrolnú akciu. Pred spustením
vyhľadávania musíte vyplniť kontrolný kód. Správny kód opísaný z obrázka Vám
umožní 10 volaní (zobrazení údajov) a potom je potrebné zadať ho znova. V prípade, že
neviete kód prečítať a správne zadať, použite funkciu
kontrolného kódu.

www.opis.gov.sk
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6.3.6.
Súvisiace
služby a nutné
prílohy
pre
komplexné
vybavenie
služby:

4. Ďalej postupujte krokmi 4 a 5 predchádzajúceho postupu, v piatom bode je potrebné
vyplniť kód a až následne použiť funkciu Prezrieť zistenia kontroly.
Pre komplexné vybavenie služby nie sú potrebné súvisiace služby ani nutné prílohy.

7. Kontaktujte nás
Kontaktujte nás

Telefonický kontakt technickej podpory:
+421 2 50 114 666
Emailová adresa:
servisdesk@nku.gov.sk
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