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Metodický pokyn 
Ministerstva financií Slovenskej republiky 
číslo MF/028608/2010-1612 zo dňa 16.12.2010
na zostavenie a aktualizáciu základného číselníka úsekov verejnej správy a agend verejnej správy


Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v záujme zabezpečenia jednotného postupu pri zostavení a aktualizácii základného číselníka úsekov verejnej správy a agend verejnej správy (ďalej len „číselník“) vydáva na základe svojej pôsobnosti vyplývajúcej zo zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) tento metodický pokyn.


Predmet metodického pokynu
Metodický pokyn je pomôckou pre zostavenie a aktualizáciu číselníka, ktorý ustanovilo ministerstvo výnosom Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 478/2010 Z. z., ktorým sa ustanovuje základný číselník úsekov verejnej správy a agend verejnej správy (ďalej len „výnos“) na základe § 13 ods. 1 písm. d) zákona. Číselníky sú nástrojom na zabezpečenie porovnateľnosti) Štvrtá časť zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.) a slúžia na integráciu informačných systémov verejnej správy. 
	Metodický pokyn je určený najmä pre gestorov všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa zmena úsekov verejnej správy (ďalej len „úsek“) a agend verejnej správy (ďalej len „agenda“) uskutočňuje, pre správcov, prevádzkovateľov a vývojárov informačných systémov a elektronických služieb verejnej správy. 


Spravovanie číselníka  
	Ministerstvo spravuje číselník v centrálnom metainformačnom systéme verejnej správy. ) § 4 ods. 2 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.)
	Povinná osoba) § 3 ods. 3 písm. a) zákona č. 275/2006 Z. z. ), v ktorej právomoci je náležitá právna úprava vecí patriacich do jej pôsobnosti)  § 37 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.) podľa § 37 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zodpovedá za správnosť údajov v príslušnej položke číselníka a nahlasovanie zmien. 
	Zostavením a aktualizáciou číselníka môže povinná osoba poveriť svoju podriadenú organizáciu, ktorá potom zodpovedá za aktualizáciu príslušných úsekov a agend. 
	Povinná osoba, ktorá nahlasuje zmeny, spolupracuje s ďalšími povinnými osobami) § 3 ods. 3 písm. b) až g)  zákona č. 275/2006 Z. z.), ktoré vykonávajú verejnú správu v príslušných agendách. 
	Povinná osoba nahlasuje zmeny prostredníctvom formulára „Hlásenie zmeny úseku verejnej správy alebo agendy verejnej správy“, identifikácia formulára „MF/001/1612“, ktorý tvorí prílohu č. 1 tohto metodického pokynu, a ktorý sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva.  
	Povinná osoba riadne vyplní povinné údaje vo formulári MF/001/1612 a následne formulár odošle 
	v elektronickej forme na generickú adresu kris@mfsr.sk alebo
	vo výnimočných prípadoch v písomnej forme na adresu ministerstva.

	Ministerstvo posudzuje opodstatnenosť a oprávnenosť nahlásených zmien. Ministerstvo pripomienky prerokúva s osobou, ktorá potvrdila správnosť hlásených údajov v doručenom formulári MF/001/1612  a oprávnené zmeny spracúva do novely výnosu.



Atribúty číselníka  
Číselník obsahuje nasledujúce atribúty úsekov: kód úseku, názov úseku, údaj o ministerstve alebo ústrednom orgáne štátnej správy, v ktorého právomoci je náležitá právna úprava vecí patriacich do jeho pôsobnosti a nahlasovanie zmien, anglický názov úseku, názov všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa uskutočňuje zmena úseku, označenie ustanovenia tohto všeobecne záväzného právneho predpisu a dátum účinnosti tejto zmeny. 
	Číselník obsahuje nasledujúce atribúty agend: kód agendy, názov agendy, údaj o príslušnosti agendy k úseku, anglický názov agendy, názov všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým sa uskutočňuje zmena agendy, označenie ustanovenia tohto všeobecne záväzného právneho predpisu, v ktorom sa upravuje zmena agendy a dátum účinnosti tejto zmeny a názov subjektu, ktorý vykonáva príslušnú agendu.


Názov úseku a názov agendy
Názov úseku je názov konkrétneho vecného úseku, v ktorom vymedzuje kompetencie ústrednej štátnej správy najmä kompetenčný zákon, kompetencie orgánov verejnej moci najmä ústava a kompetencie obcí a vyšších územných celkov zákony. Názvy úsekov sa používajú doslovne podľa príslušných právnych predpisov, ktoré úsek ustanovujú.
Názov agendy je názov konkrétnej vecnej agendy príslušného úseku verejnej správy, v ktorej práva a povinnosti povinných osôb, ako aj spôsob ich výkonu ustanovujú osobitné predpisy, spravidla v časti "Pôsobnosť ..." alebo "Štátna správa na úseku ..." a pod. Názov agendy sa spravidla uvedie ako blok súvisiacich úloh, pričom nie je potrebné uplatňovať príliš podrobné členenie. Názov agendy má byť vecný a nemá obsahovať číslo konkrétneho právneho predpisu. 
Názov agendy môže byť zhodný s názvom úseku, ak má úsek len jednu agendu. 
Úsek má minimálne jednu agendu.
Agenda má príslušnosť k úseku. 
	Tá istá agenda nesmie byť priradená k dvom úsekom.
	Názov úseku je v rámci číselníka úsekov jedinečný. Názov agendy je v rámci číselníka agend jedinečný. 
	Jednému názvu nemožno prideliť dva rôzne kódy.


Kód úseku, kód agendy
Kód úseku sa tvorí z písmena U charakterizujúceho úsek a poradového čísla zľava doplneného nulami na päťmiestne číslo (napr. U00324). 
Kód agendy sa tvorí z písmena A charakterizujúceho agendu a poradového čísla zľava doplneného nulami na sedemmiestne číslo (napr. A0003528). 
Použitý kód úseku po účinnosti zmeny nemožno použiť pre iný úsek.
Použitý kód agendy po účinnosti zmeny nemožno použiť pre inú agendu.
	Kód úseku a kód agendy určuje ministerstvo.


Úsek vnútornej správy
Vnútorná správa je úsek pokrývajúci administratívny a ekonomický chod právnickej osoby, resp. procesy podporujúce fungovanie úradov ako inštitúcií. Z hľadiska informačných systémov ide o administratívne systémy, podporné systémy, prezentačnú vrstvu a integračnú vrstvu. Do úseku vnútornej správy patrí najmä
	podateľňa, elektronická podateľňa, správa registratúry, 
	slobodný prístup k informáciám, sťažnosti, petície, ochrana osobných údajov, 
	rozpočtové hospodárenie, účtovníctvo, realizácia rozpočtu, poskytovanie dotácií, finančná kontrola a vnútorný audit, správa majetku, cestovné náhrady, 
	tvorba a použitie sociálneho fondu, daň z príjmov a odvody za zamestnanca, 
	zamestnanecký pomer, služobný čas, platové záležitosti, 
	vzdelávanie zamestnancov, 
	zadávanie zákaziek, 
	knižničné služby, 
	príprava zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, príprava všeobecne záväzných nariadení, 
	metodické usmerňovanie zverených oblastí,

posudzovanie zmlúv, zastupovanie pred súdom a orgánmi štátnej správy,
	zabezpečovanie realizácie pomoci poskytovanej Európskou úniou a zodpovednosť za využívanie finančných prostriedkov určených v rámci tejto pomoci, 
	informačná a oznamovacia povinnosť voči Európskej únii vyplývajúca z právne záväzných aktov orgánov Európskej únie, 
	poskytovanie údajov z ISVS iným povinným osobám a verejnosti, vypracúvanie, predkladanie a zabezpečovanie realizácie koncepcie rozvoja informačného systému verejnej správy, zabezpečovanie prevádzky a používania komunikačnej infraštruktúry, vytváranie podmienok na bezpečnosť informačného systému, zabezpečovanie prevádzky ISVS.
	Medzinárodná spolupráca sa zaraďuje ako agenda patriaca do príslušného špecializovaného úseku štátnej správy alebo ako agenda vnútornej správy v prípade samosprávy. 



Údaje o právnom predpise 
Názov všeobecne záväzného právneho predpisu (vrátane čísla paragrafu), ktorým je úsek alebo agenda ustanovená, sa uvádza úplným názvom základného predpisu, t.j. nie iba novelou zákona. 


Vydanie číselníka  
Číselník sa ustanovuje výnosom, ktorý sa zverejňuje v Zbierke zákonov, a aj na webovom sídle www.informatizacia.sk.
Návrh novely výnosu sa predkladá na prerokovanie Pracovnej skupine pre základné číselníky Komisie pre štandardizáciu ISVS a následne Komisii pre štandardizáciu ISVS. Ďalej sa pokračuje v bežnom schvaľovacom procese pre právne predpisy (vnútrorezortné pripomienkové konanie na ministerstve, predbežné pripomienkové konanie, medzirezortné pripomienkové konanie, schválenie ministrom financií a zverejnenie v Zbierke zákonov). 


Účinnosť

Tento metodický pokyn nadobúda účinnosť dňom zverejnenia vo Finančnom spravodajcovi.



v z. Ing. Lucia Mušková, MBA, v. r.  
generálny riaditeľ
sekcie informatizácie spoločnosti
















_______________________________________________________ 
Referent: Ing. Nadežda Nikšová, tel. 02/59 58 24 23
sekcia informatizácie spoločnosti

