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Projekt RKIS NKÚ prispeje k transparentnosti s verejnými peniazmi
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky (NKÚ SR) realizuje nové eGovernment služby
zamerané na občana. Národný projekt ROZVOJ KONTROLÓRSKEHO INFORMAČNÉHO
SYSTÉMU NKÚ SR (RKIS NKÚ SR) prispeje k zlepšeniu doterajších služieb NKÚ SR najmä
v oblasti informovanosti občanov o jeho činnosti, k zvýšeniu efektivity kontrolnej činnosti
a k zlepšeniu v oblasti plánovania a interakcie so subjektmi, ktoré podliehajú kontrole.
„Som presvedčený, že projekt RKIS zvýši otvorenosť NKÚ, prispeje k transparentnosti
s verejnými i európskymi peniazmi a v neposlednom rade podporí aktívnu komunikáciu
úradu s odbornou i laickou verejnosťou, tak aby sme išli ruka v ruke s medzinárodnými
kontrolnými štandardmi určenými pre najvyššie kontrolné inštitúcie,“ vyhlásil počas
konferencie predseda NKÚ Karol Mitrík. Cieľom tohto projektu je návrh, vývoj, nasadenie a
zabezpečenie nových všeobecne použiteľných elektronických služieb eGovernmentu, ktoré
zabezpečuje a poskytuje NKÚ SR.
Špecifické ciele projektu sú nasledovné:
 Transparentnosť fungovania verejnej správy - zvýšenie informovanosti občanov o
kontrolnej činnosti NKÚ SR a jej výsledkoch.
 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.
Zámerom NKÚ SR je vybudovať modernú, efektívne fungujúcu inštitúciu, ktorá dokáže
pružne prispôsobovať svoju činnosť meniacim sa požiadavkám v rámci zákonom o NKÚ SR
vymedzených pôsobností, v súlade s uplatňovanými postupmi, štandardmi a dobrou praxou
v medzinárodných organizáciách.
V januári 2012 boli do plnej produkčnej prevádzky uvedené všetky produkty Národného
projektu KONTROLÓRSKY INFORMAČNÝ SYSTÉM NKÚ SR – ELEKTRONICKÉ SLUŽBY NKÚ SR
(KIS NKÚ SR) taktiež financovaného z Operačného programu Informatizácia spoločnosti
(OPIS). Jeho hlavným zámerom bolo zvýšiť prínos kontrolnej činnosti pre skvalitnenie
procesu hospodárneho, efektívneho a účinného nakladania s verejnými prostriedkami.
Realizácia projektu KIS NKÚ SR zároveň pomohla identifikovať nové požiadavky na rozvoj
informačného prostredia NKÚ SR. Výsledkom analýzy týchto požiadaviek je vznik aktuálneho
projektu RKIS NKÚ SR, ktorého cieľom je zaviesť nové elektronické služby umožňujúce
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zabezpečiť väčšiu interakciu medzi NKÚ SR a verejnosťou a všeobecne väčšiu informovanosť
verejnosti o aktivitách NKÚ SR, ako aj služby umožňujúce zabezpečiť efektívny výkon
kontroly na kontrolovanom subjekte. Projekt má ambíciu zlepšiť úroveň poskytovania
informácií o výsledkoch kontrolnej činnosti a zvýšiť transparentnosť fungovania úradu.
Proces zlepšenia elektronických služieb NKÚ SR odštartoval 23. septembra 2013 podpisom
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu aktivít RKIS NKÚ SR vo
výške 3 482 tis. EUR medzi NKÚ SR a Úradom vlády SR (Riadiaci orgán OPIS) v zastúpení
Ministerstvom financií SR (Sprostredkovateľský orgán OPIS) a dňa 1. októbra 2013 podpisom
zmluvy o dielo na Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR a poskytovanie
služieb podpory jeho prevádzky medzi NKÚ SR a spoločnosťou Asseco Central Europe, a. s.
Plánovaný termín ukončenia projektu je október 2015.

Predseda NKÚ Karol Mitrík (vpravo) a generálny riaditeľ ASSECO CENTRAL EUROPE Jozef Klein po podpise vyhlásenia
k ukončeniu Národného projektu RKIS NKÚ.
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