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 Slovenskej republiky
Názov projektu:
Rozvoj Kontrolórskeho informačného systému Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky
Opis projektu:
a) Východisková situácia
V januári 2012 boli do plnej produkčnej prevádzky uvedené všetky produkty Národného projektu KIS NKÚ SR,
financovaného z OPIS. Jeho hlavným zámerom bolo zvýšiť prínos kontrolnej činnosti pre skvalitnenie procesu
hospodárneho, efektívneho a účinného nakladania s verejnými prostriedkami. Projekt je považovaný za jeden z
najúspešnejších projektov v prioritnej osi 1 naprieč všetkými jeho fázami.
Okrem úspešného napĺňania vyššie spomenutého zámeru, realizácia projektu zároveň pomohla identifikovať nové
požiadavky na rozvoj informačného prostredia NKÚ SR. Výsledkom analýzy týchto požiadaviek je vznik aktuálneho
národného projektu na rozvoj KIS NKÚ SR, ktorého cieľom je zaviesť nové elektronické služby umožňujúce
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 tak ambíciu zvýšiť úroveň poskytovania informácií o výsledkoch kontrolnej činnosti, zvýšiť efektivitu a
dostupnosť kontrolných procesov a zvýšiť transparentnosť fungovania Úradu, tak aby bolo čo najviac v súlade s
medzinárodnými kontrolnými štandardy.
b) Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu
Projekt zavádza celkom 3 eGovernment služby a 24 nových podporných IS služieb, ktoré poslúžia k splneniu
definovaných cieľov. Z pohľadu návrhu aplikačnej a technologickej vrstvy riešenia, projekt budú zachovaný koncept
súčasného KIS NKÚ SR, ktorý stáva na princípoch jednotnej architektúry ISVS definovanými v NKIVS. Dôraz bude
kladený na využívanie spoločných modulov, registrov a zdrojových evidencií, pripojenie kontrolórov/audítorov k
ISVS kontrolovaných subjektov, postavených na princípoch SOA architektúry. V prípade aplikačnej vrstvy to
znamená doplnenie existujúcich komponentov o nové moduly a ďalej predovšetkým rozvoj v oblasti analýzy dát
potrebných na kontrolu a rozšírenie integrácie o ďalšie ISVS.
Z hľadiska technologickej vrstvy dôjde, z dôvodu očakávaného nárastu užívateľov a využitia systému, k navýšeniu
výpočtových kapacít a rozšíreniu komponentov oproti súčasnému stavu. Na zabezpečenie nepretržitej prevádzky
(24x7) bude implementovaný koncept redundancie kľúčových prvkov IKT – vybudovanie záložného pracoviska.
c) Spôsob realizácie projektu
Projekt sa bude pozostávať z 5 hlavných a 2 podporných aktivít:
Hlavné aktivity:
Aktivita 1 : Analýza a dizajn
Vypracovanie projektových dokumentov, detailná analýza potrieb NKÚ SR a návrh RKIS NKÚ SR.
Aktivita 2 : Implementácia
Implementácia riešenia. Vývoj nových modulov, rozvoj funkcionality stávajúcich systémov.
Aktivita 3 : Testovanie
Testovanie nového systému, stabilizácia a optimalizácia systému.
Aktivita 4 : Nasadenie
Nasadenie systému, integrácia, Integračné testovanie externých systémov. Pilotná prevádzka. Akceptácia riešenia.
Školenie používateľov.
Aktivita 5 : Obstaranie a nasadenie HW a SW licencií
Dodávka hardvérového vybavenia, komunikačnej techniky a softvérových licencií.
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, manažéra monitorovania a manažéra pre verejné obstarávanie.
d) Zdôvodnenie vhodnosti realizácie projektu
Vhodnosť realizácie projektu vychádza z výsledkov analýzy požiadavkou a potrieb kľúčových stakeholderov. Projekt
bol navrhnutý tak, aby v prípade realizácie optimálne napĺňal vyššie spomenuté požiadavky a spĺňal tak ciele z nich
vyplývajúce. Vzhľadom k tomu, že NKÚ SR má ako nezávislý kontrolný orgán jedinečnú možnosť kontrolovať
efektivitu nakladania s verejnými prostriedky, je rozvoj KIS NKÚ SR vhodným riešením v kontextu možnosti
zvýšenia transparentnosti ako aj efektívnosti nakladania z finančnými prostriedkami štátu.
e) Udržateľnosť výsledkov projektu
Udržateľnosť výsledkov projektu bude v zodpovednosti NKÚ SR, ktorý bude hradiť prevádzkové náklady systému a
zabezpečí jeho dennú prevádzku formou technickej a užívateľskej podpory. Návratnosť je založená najmä na
nepriamych prínosoch, ktoré zavedenie IS prinesie. Tými sú: časová úspora verejnosti, časová úspora
zamestnancov a zvýšenie efektivity nakladania s finančnými prostriedkami štátu.
Návratnosť investície sa predpokladá v 7. roku životnosti projektu. Tento údaj potvrdzuje nákladovo výnosová
analýza vypracovaná na základe metodiky CBA.
Výška schválenej pomoci:
3 482 000,00 €
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 08.08.2013
Peter Pellegrini, Pavel Bojňanský, Peter Holba (zastupoval Mojmíra Kollára), Norbert Molnár, Kornélia Čajková
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.

