Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti,
Prioritná os 1 v súlade s § 33 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje nasledujúce informácie:
Meno a priezvisko právnickej osoby, ktorá požiadala o poskytnutie pomoci:
Najvyšší kontrolný úrad SR
Názov projektu:
Národný projekt: Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR - Elektronické služby NKÚ SR
Opis projektu:
a) Východisková situácia
Činnosti NKÚ SR nie sú v súčasnej dobe podporované komplexným informačným systémom. Nie sú zavedené
žiadne databázové produkty, podporujúce kontrolórske činnosti v oblasti riadenia a komunikáciu kontrolóra s KIS
NKÚ SR počas kontroly. Činnosti v oblasti riadenia úradu sú podporované čiastočne, vyznačujú sa vysokou
heterogenitou, takmer žiadnou automatizáciou a prepojením procesov. Oblasť vonkajších vzťahov je
elektronizovaná iba v časti Informovanie verejnosti (webová stránka). Používané aplikácie sa v prevažnej väčšine
prevádzkujú lokálne. Jednotlivé aplikácie sa používajú bez vzájomnej previazanosti, prenášanie dát medzi
aplikáciami sa vykonáva ručne. Integrácia so systémami tretích strán nie je realizovaná. Všetky servery (okrem
serverov na expozitúrach) sú umiestnené v počítačovej miestnosti v centrálnej budove NKÚ SR na 2. poschodí
ako súčasť odboru informatiky. Expozitúry sú pripojené chráneným prístupom do siete WAN NKÚ SR cez
koncový uzol vládnej siete GOVNET/InterNet. Sieť NKÚ SR je pripojená iba na sieť GOVNET, ktorá následne
umožňuje pripojenie na internet. Takmer všetky služby sa vybavujú papierovou formou, takže ich kvalita a
dostupnosť nie je na požadovanej úrovni.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Aplikačné riešenie bude nahradené viacvrstvovou architektúrou klient/server a bude zmodernizované hardvérové
vybavenie a sieťová infraštruktúra. KIS NKÚ SR bude pracovať nad jednotnou dátovou základňou a bude spĺňať
požiadavky na kvalitu a bezpečnosť dát. Dáta medzi jednotlivými aplikáciami/modulmi nebudú presúvané ani
kopírované (neplatí pre synchronizáciu so základnými registrami a číselníkmi) - všetky aplikácie a moduly s nimi
budú pracovať ako so spoločnými. Dáta budú vstupovať do systému len na jednom mieste a budú prístupné
všetkým modulom/aplikáciám bez potreby dodatočnej aktivity užívateľov. KIS NKÚ SR bude mať možnosť
automatického uchovávania informácií o aktivitách v systéme a bude obsahovať nástroje na zabezpečenie
údajov, ktoré sú v ňom uchovávané. Práca so systémom bude možná bez ohľadu na lokalitu pripojenia s
príslušným stupňom zabezpečenia komunikácie. Možnosť používateľskej definície výstupných zostáv bude
zvyšovať adaptabilitu KIS NKÚ SR na systém práce NKÚ SR. V rámci otvorenosti vzhľadom na pridávanie funkcií
bude zaistená parametrizovateľnosť systému bez potreby programovania. 18 služieb NKÚ SR bude
elektronizovaných, čím sa zvýši ich kvalita a dostupnosť.
c) Spôsob realizácie projektu
Realizácia projektu bude trvať 24 mesiacov a bude pozostávať z 5 hlavných a 2 podporných aktivít:
Hlavné aktivity:
Aktivita 1: Analýza a návrh riešenia - Vypracovanie projektových dokumentov, analýza potrieb NKÚ SR a detailný
návrh KIS NKÚ SR.
Aktivita 2: Dodávka HW a SW komponentov - Dodávka hardvérového vybavenia, komunikačnej techniky, licencií a
modulov KIS NKÚ SR.
Aktivita 3: Vývoj KIS NKÚ SR - Vývoj softvérového riešenia KIS NKÚ SR a APV.
Aktivita 4: Testovanie, nasadenie a akceptácia - Testovanie, nasadenie KIS NKÚ SR do prevádzkového prostredia
NKÚ SR, školenia kľúčových používateľov na strane NKÚ SR, akceptácia a uzavretie projektu. Aktivita 5: Nezávislý
odborný dozor (QA) - Zaisťovanie zhody kvality výsledkov projektu a zhody so zadaním.
Podporné aktivity:
Aktivita 6: Riadenie projektu
Aktivita 7: Publicita a informovanosť

Organizačne a technicky budú aktivity zabezpečované projektovým tímom v spolupráci s dodávateľom projektu,
vybraným na základe verejného obstarávania. Projektový tím bude zložený z projektového manažéra, odborného
garanta, finančného manažéra, asistenta finančného manažéra, manažéra monitorovania a manažéra pre
verejné obstarávanie.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
d1) Vhodnosť realizácie projektu vychádza z potreby spoľahlivého pripojenia kontrolórov k dostupným poznatkom o
kontrolovateľných subjektoch, zabezpečenia interakcie s kontrolnými systémami a kontrolórmi kontrolovaných
subjektov (orgány štátnej správy, obce, VÚC), vytvorenia databázy kontrolných akcií, kontrolných zistení,
odporúčaní a správ z kontrol a zabezpečenia súladu metodiky kontroly s medzinárodnými normami a štandardami
kontrolných postupov. Hardvérové vybavenie NKÚ SR je na hranici životnosti a výkonnosti a sieťová infraštruktúra
vyžaduje aktualizáciu. Systémová, aplikačná podpora a podpora kontrolórskych činností NKÚ SR zo strany
informačných technológií je nedostatočná. Do popredia vystupuje kľúčová požiadavka, a to implementácia
integrovaného riešenia, ktoré by eliminovalo viacnásobné zadávanie tých istých údajov do systémov, resp.
zabezpečilo jednotný dátový model.
d2) Najvyšší kontrolný úrad SR, so sídlom v Bratislave, je nezávislý štátny orgán vykonávajúci kontrolu
hospodárenia najmä s rozpočtovými prostriedkami, majetkom, majetkovými právami a pohľadávkami štátu.
Realizácia aktivít projektu bude zabezpečovaná projektovým tímom v spolupráci s dodávateľom, vybraným v
súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Zo strany žiadateľa sa budú na riadení projektu podieľať dvaja
interní pracovníci vo funkcii odborného garanta a asistenta finančného manažéra. Žiadateľ má skúsenosti s
realizáciou projektov financovaných zo štrukturálnych fondov EÚ (napr. ESF - ECDL).
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Po ukončení realizácie aktivít projektu bude žiadateľ zabezpečovať udržiavanie výsledkov projektu z finančného i
prevádzkového hľadiska v stanovenom rozsahu a kvalite. Riešenie problémov používateľov, odstraňovanie
prevádzkových problémov a chýb a definovanie parametrov starostlivosti o systém a zákazníka bude zabezpečené
na základe zmluvy s dodávateľom. KIS NKÚ SR bude spravovaný a prevádzkovaný NKÚ SR. Výdavky budú kryté
z rozpočtových zdrojov NKÚ SR. Administratívne zabezpečenie prevádzky bude v zodpovednosti Odboru
informatiky NKÚ SR a bude spočívať predovšetkým v zachovaní pozície finančného manažéra a manažéra
monitoringu, ktorí budú pokračovať v plnení svojich úloh. Udržateľnosť výsledkov projektu z hľadiska správy a
prevádzkovania riešenia bude v zodpovednosti NKÚ SR, ktorý bude hradiť prevádzkové náklady systému z
rozpočtovej kapitoly NKÚ SR a zabezpečí jeho dennú prevádzku formou technickej a užívateľskej podpory.
Analýza prínosov a nákladov preukázala dlhodobú udržateľnosť projektu. Návratnosť investície sa predpokladá v
9. roku referenčného obdobia, teda v roku 2017, počnúc ktorým bude projekt prinášať pozitívne ekonomické
benefity.
Výška schválenej pomoci:
3 519 900,00 €

Zloženie výberovej komisie podľa § 14 ods. 3 zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore
poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov zverejňuje
nasledujúce informácie:
VK 22.9.2009
P.Kažimír, P.Bojňanský, M.Kollár, E.Dohnáliková, I.Ištvánffy
Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácia spoločnosti, Prioritnú
os 1 je v súlade s ustanoveniami zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov
Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov a na základe príslušných ustanovení Zmluvy o
delegovaní právomocí z Riadiaceho orgánu na Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre OPIS zo
dňa 22.12.2009, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 08.04.2011 ako orgán oprávnený rozhodovať o
schválení/neschválení žiadostí o nenávratný finančný príspevok rozhodol o schválení žiadosti o nenávratný

finančný príspevok v súlade s odporúčaním Výberovej komisie pre projekty prioritnej osi 1 Operačného programu
Informatizácia spoločnosti.

