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Slávnostným podpisom zmluvy na rozvoj Kontrolórskeho informačného systému
NKÚ SR a poskytovanie služieb podpory jeho prevádzky medzi predsedom NKÚ SR
Jánom Jasovským a predsedom predstavenstva spoločnosti Asseco Central
Europe, a.s., sa v utorok 1. októbra 2013 odštartoval ďalší proces zlepšenia elektronických služieb najvyššej kontrolnej inštitúcie na Slovensku. Projekt Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR má zlepšiť doterajšie služby NKÚ SR, najmä v oblastiach informovanosti občanov o jeho činnosti, zvýšenia efektivity kontrolnej činnosti a zlepšenie v oblasti plánovania a interakcie so subjektmi, ktoré podliehajú kontrole.

Podpis zmluvy RKIS NKÚ SR.
Zľava Jozef Klein
(Asseco Central Europe, a.s.),
Ján Jasovský (NKÚ SR)
Foto: NKÚ SR

VŠEOBECNÁ INFORMÁCIA O PROJEKTE
Názov projektu

Národný projekt: Rozvoj Kontrolórskeho
informačného systému Najvyššieho kontrolného
úradu Slovenskej republiky

Kód ITMS

21110120039

Operačný program

OP Informatizácia spoločnosti

Spolufinancovaný z

ERDF

Prioritná os

1 Elektronizácia verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb

Opatrenie

1.1 E lektronizácia verejnej správy a rozvoj
elektronických služieb na centrálnej úrovni

Začatie a ukončenie realizácie projektu

máj 2013 – október 2015

Výška poskytnutého NFP

3 482 000,00 €

Cieľom Národného projektu Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR (ďalej len projekt) je návrh, vývoj, nasadenie a zabezpečenie nových všeobecne použiteľných elektronických služieb eGovernmentu (katalóg služieb), ktoré zabezpečuje a poskytuje Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky.
Základnými cieľmi projektu sú:
• Zvýšenie informovanosti občanov o kontrolnej činnosti NKÚ SR a jej výsledkoch – trans-

parentnosť fungovania verejnej správy.
• Zvýšenie efektivity kontrolnej činnosti a teda aj zvýšenie účinnosti, efektívnosti a hospowww.opis.gov.sk
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dárnosti nakladania s verejnými prostriedkami subjektmi kontrolovanými NKÚ SR.
• Z výšenie efektivity a kvality vnútorných kontrolných procesov subjektov podliehajúcich
kontrole.
• Stimulácia medzinárodnej spolupráce.

eGovernment služby zamerané na občana
Nové eGovernment služby:
– Podávanie informatívnych príspevkov ku kontrolám
– Pristupovanie k výsledkom nekontrolnej činnosti NKÚ SR

Rozšírené existujúce služby eGovernment:
– Informovanie sa o kontrolných zisteniach

Realizácia projektu bude pozitívne prispievať k cieľom stratégie Informatizácie
spoločnosti v nasledovnom rozsahu:
1.
2.
3.
4.

Zvýšenie spokojnosti občanov, podnikateľov a ostatnej verejnosti s verejnou správou.
Elektronizácia verejnej správy.
Zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti verejnej správy.
Zvýšenie kompetentnosti verejnej správy.

Prínos k horizontálnym prioritám:
Horizontálna priorita informačná spoločnosť.
Horizontálna priorita Trvalo udržateľný rozvoj.
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí.
Názov aktivity

Začiatok realizácie
aktivity (MM/RRRR)

Ukončenie realizácie
aktivity (MM/RRRR)

Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)
Analýza a dizajn

10/2013

03/2014

Implementácia

11/2013

01/2015

Nasadenie

11/2013

09/2015

Obstaranie a nasadenie HW
a SW licencií

11/2013

10/2014

Testovanie

11/2013

09/2015

Riadenie projektu

05/2013

10/2015

Publicita a informovanosť

05/2013

10/2015

Podporné aktivity

www.opis.gov.sk
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Nové moduly/systémy v rámci projektu RKIS NKÚ SR
Názov modulu/systému

Popis modulu/systému

Systém internej kontroly (SIK)

Systém bude určený pre plánovanie a výkon interných
auditov a kontrol na subjektoch, ktoré musia tieto
kontroly vykonávať.

Systém medzinárodnej
kontroly (SMK)

Systém medzinárodnej kontroly bude poskytovať
podporu pre vykonávanie medzinárodných kontrol
Európskym dvorom audítorov (EDA).

Systém pre riadenie a správu
rizík (SRSR)

Systém rizík bude poskytovať možnosti definovania
a spracovania analýz nad dostupnými dátami o subjektoch
kontrolovateľných NKÚ SR pre potreby plánovania
a vykonávania kontrol.

Správa rozpočtových
opatrení (SRO)

Systém rozpočtových opatrení zabez pečí elektronizáciu
procesov správy rozpočtových opatrení, ktoré majú povinné
subjekty povinnosť zasielať NKÚ SR. Tieto budú využité
ako podklady v ďalších procesoch spracovania pri plnení
hlavnej činnosti úradu.

Správa nápravných
opatrení (SNO)

Systém správy nápravných opatrení umožní
automatizovať procesy, prostredníctvom elektronickej
komunikácie, ktoré sa týkajú predovšetkým publikovania
a vyhodnotenia realizácie nápravných opatrení kontrolou
zistených nedostatkov.

Kontrolórsky systém
– Rozšírenie

Kontrolórsky systém, slúžiaci na podporu procesov
vykonávania kontroly bude rozšírený tak, aby plne
podporoval funkcionalitu novo navrhovaných služieb
a bol plne integrovaný s novými systémami.

Systém ECM – Rozšírenie

Systém ECM bude zdokonalený o lepšiu podporu workflow
dokumentov NKÚ SR, tak aby mohli byť elektronizované
a ďalej použité napríklad na zvýšenie transparentnosti
činností NKÚ SR. Ďalším rozšírením systému ECM bude
podpora publikovania výsledkov nekontrolnej činnosti
NKÚ SR.

Portál – Rozšírenie

Rozšírenie existujúceho portálu o novoimplementované elektronické služby, ako aj prezentačné rozhranie pre
priamu interakciu s externými používateľmi systému.

www.opis.gov.sk
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Miesto realizácie projektu:
Najvyšší kontrolný úrad SR, Expozitúra NKÚ SR Prešov, Expozitúra NKÚ SR Banská Bystrica,
Expozitúra NKÚ SR Trenčín, Expozitúra NKÚ SR Bratislava, Expozitúra NKÚ SR Trnava,
Expozitúra NKÚ SR Košice, Expozitúra NKÚ SR Žilina, Expozitúra NKÚ SR Nitra

Najvyšší
kontrolný
úrad SR

Expozitúra NKÚ SR
Prešov
Expozitúra NKÚ SR
Banská Bystrica
Expozitúra NKÚ SR
Trenčín
Expozitúra NKÚ SR
Bratislava
Expozitúra NKÚ SR
Trnava
Expozitúra NKÚ SR
Košice
Expozitúra NKÚ SR
Žilina
Expozitúra NKÚ SR
Nitra
www.opis.gov.sk
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Poznámky:
1) Zákon Národnej rady SR 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2) 	eGovernment je elektronickou formou výkonu verejnej správy pri aplikácii informačno-komunikačných technológií (ďalej IKT) v procesoch verejnej správy. V týchto procesoch funguje on-line
komunikácia:
•
•
•
•
•

v rámci inštitúcií VS (G2E – Government to Employee)
medzi inštitúciami VS navzájom (G2G – Government to Government)
medzi verejnou správou a občanmi (G2C – Government to Citizen)
medzi verejnou správou a podnikateľkou sférou (G2B – Government to Business)
medzi verejnou správou a administratívou (G2A – Government to Administration)

Zdroj: www.informatizacia.sk

Najvyšší kontrolný úrad SR
Priemyselná 2
824 73  Bratislava 26
Tel: +421-2-50 11 49 11
Fax: +421-2-55 42 30 05
www.nku.gov.sk
e-mail: info@nku.gov.sk

Náklad: 1 000 ks
Zodpovednosť za publikované informácie: Najvyšší kontrolný úrad SR
Tlač: Patria 1, s.r.o., Prievidza
Grafická úprava a pre-press: Výtvarná agentúra A1, Žilina
www.va1.sk, e-mail: va1@va1.sk, tel.: +421-41-562 00 88
Bratislava 2015
www.opis.gov.sk

www.informatizacia.sk
6

