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1. Správa o hospodárení Úradu podpredsedu vlády Slovenskej 

 republiky pre investície a informatizáciu 
 

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v hodnotenom 

 rozpočtovom roku 2018 
 

1.1.1. Charakteristika činnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 

 a informatizáciu 

 

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu (ďalej len 

„Úrad“) bol zriadený k 1.6.2016 zákonom č. 171/2016 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 

575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení 

neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. 

Úrad je ústredným orgánom štátnej správy pre riadenie, koordináciu a dohľad nad 

využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, oblasť informatizácie 

spoločnosti a oblasť investícií. 

Dňa 1. júna 2016, po schválení vládou Slovenskej republiky, nadobudli účinnosť nový 

štatút Úradu aj nový organizačný poriadok úradu. V zmysle Čl. 2 bodu (1) štatútu je úrad 

rozpočtovou organizáciou štátu, ktorá je svojimi príjmami a výdavkami napojená na štátny 

rozpočet. 

 

Hlavné úlohy Úradu zabezpečované v hodnotenom roku 2018: 

 

Oblasť riadenia, koordinácie a dohľadu nad využívaním finančných prostriedkov z fondov 

Európskej únie 

 

1. Úrad v roku 2018 vykonával funkciu centrálneho koordinačného orgánu pre Partnerskú 

dohodu Slovenskej republiky na roky 2014 až 2020 a plnil úlohy v oblasti riadenia, 

koordinácie a dohľadu nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej 

únie. V roku 2018 sekcia centrálny koordinačný orgán zorganizovala 59 bilaterálnych 

stretnutí s riadiacimi a sprostredkovateľskými orgánmi a 4 rokovania vlády SR 

venované implementácii EŠIF, výsledkom čoho je ročný nárast alokácie vo výzvach o 3 

mld. EUR zo 78,7 % na 98,7 %, nárast v kontrahovaní prostriedkov o 3,077 mld. EUR 

z  34,4 % na 54,3 % a čerpanie vzrástlo o 1,6 mld. EUR z 11,3 % na 21,7 %. 

 

2. V oblasti riadenia, koordinácie a dohľadu nad využívaním finančných prostriedkov 

z fondov Európskej únie Úrad v roku 2018 realizoval aj tieto projekty:  

 
- Projekt s OECD – predstavuje jedinečný projekt medzinárodnej spolupráce medzi 

ÚPPVII s prestížnou organizáciou zameraný na oblasť boja proti korupcii a 

podvodom. 

 

- Vytvorenie webstránky www.smartcity.gov.sk  

 

- Mestá a obce a fondy EÚ 2014- 2020 – publikácia – prehľad fondov EÚ, do ktorých 

sa môžu zapojiť mestá a obce. https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/cko/odbor-

metodiky-a-koordinacie-subjektov/publikacie-odboru/mesta-a-obce-a-fondy-

eu/index.html 

 

- Eurofondy 2020+  – príprava webstránky – informácie o politike súdržnosti EÚ a 

finančnej pomoci z fondov EÚ v programovom období 2021 - 2027. 

http://www.smartcity.gov.sk/
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/cko/odbor-metodiky-a-koordinacie-subjektov/publikacie-odboru/mesta-a-obce-a-fondy-eu/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/cko/odbor-metodiky-a-koordinacie-subjektov/publikacie-odboru/mesta-a-obce-a-fondy-eu/index.html
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/cko/odbor-metodiky-a-koordinacie-subjektov/publikacie-odboru/mesta-a-obce-a-fondy-eu/index.html
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- Projekt s vysokými školami – s 11 univerzitami v 6 krajoch Slovenska. Každá 

partnerská univerzita vyučovala nový predmet zameraný na EŠIF.  

 

- Aktualizovaný základný dokument pre riadenie eurofondov – Systém riadenia EŠIF: 

zacielené na zlepšenie a skvalitnenie implementácie. 

 

- Projekt s mimovládnymi organizáciami – Úrad vytvoril priestor pre otvorenejší a 

zrozumiteľný systém riadenia fondov EÚ v spolupráci s tretím sektorom a tým 

posilnil partnerstvo štátu a občianskej spoločnosti. 

 

- Leták a publikácia „Ex post hodnotenie implementácie EÚ fondov na Slovensku“ - 

vybrané fakty, závery a odporúčania z hodnotenia eurofondov. 

 

- „Hodnotenie fondov EÚ – sme schopní poučenia?“ Konferencia, v rámci 

slovenského predsedníctva vo V4 zameraná na vzájomnú výmenu skúseností. 

Zúčastnili sa na nej zástupcovia z EK a z krajín V4+4 (Slovenska, Českej republiky, 

Chorvátska, Slovinska, Poľska, Maďarska, Rumunska a Bulharska). 

 

- Workshop „Fungovanie evaluačných jednotiek EŠIF - Knowledge Brokers“ - 

experti z oblasti hodnotenia eurofondov  si mohli  formou inovatívneho 

vzdelávacieho prístupu vyskúšať hodnotenie efektívneho využitia verejných 

zdrojov.  

 

- Publikácia: „Cesta k výsledkom: Príprava a realizácia hodnotení“ je určená 

manažérom hodnotenia a hodnotiteľom. 

http://partnerskadohoda.gov.sk/publikacie/?den=2016-11-01&den_od=2018-02-

18&den_do=2018-02-18 

 

3. Príprava novely zákona č. 292/2014 Z. z. (zákon o príspevku z EŠIF) – rozširuje 

možnosti obrany žiadateľov voči negatívnemu rozhodnutiu pri konaní o žiadosti o NFP  

a iné. Predpokladaná účinnosť je od 1.7.2019. 

 

4. Informačno – poradenské centrá pre EŠIF sú zriadené 7 krajoch Slovenska – 

zjednodušenie prístupu k podpore z eurofondov, v roku 2018 poskytli 1 786 

konzultácií, organizovali 123 informačných podujatí o EŠIF pre spolu 5 470 účastníkov. 

Ich klienti predložili 1 567 žiadostí o NFP. 

 

5. Aktívna spolupráca  so socio – ekonomickými partnermi v rámci pracovnej skupiny 

„Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+“ pri vypracovaní Východiskovej pozície 

Slovenskej republiky k politike súdržnosti Európskej únie po roku 2020, ktorá bola 

schválená vládou SR v januári 2018. 

 

6. Vytvorenie pracovnej komisie PPVII pre prípravu Partnerskej dohody SR a programov 

SR na programové obdobie 2021 – 2027. 

 

7. ÚPPVII prostredníctvom Rezortnej koordinačnej skupiny pre politiku súdržnosti 

pravidelne komunikoval so svojimi členmi k aktuálnym otázkam v oblasti návrhov 

legislatívnych predpisov EÚ. 

 

8. Východiskový návrh priorít SR na nové programové obdobie 2021 – 2027 – negociácie 

s EK – významný vstupný podklad pri formovaní pozície Európskej komisie do procesu 

http://partnerskadohoda.gov.sk/publikacie/?den=2016-11-01&den_od=2018-02-18&den_do=2018-02-18
http://partnerskadohoda.gov.sk/publikacie/?den=2016-11-01&den_od=2018-02-18&den_do=2018-02-18
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vyjednávaní o obsahu investičných potrieb SR pre prípravu Partnerskej dohody 

a operačných programov SR na nové obdobie 2021 – 2027.  

 

9. ÚPPVII vykonáva funkciu sekretariátu Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie 

a súčasne vedie Stálu komisiu Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre 

implementáciu Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. 

 

10. ÚPPVII je hlavným koordinátorom Iniciatívy EK pre uhoľné regióny v transformácii, 

ktorá sa v SR implementuje za účasti rezortov, najmä MH SR, územnej samosprávy 

a ďalších spoločensko-ekonomických partnerov. 

 

Oblasť riadenia informačných technológií verejnej správy 

 

11. V roku 2018 boli z MF SR na Úrad delimitované informačné systémy: IS Integrovaných 

obslužných miest (IOM), Metainformačný systém (Meta IS) a IS Centrálnej správy 

referenčných údajov (CSRÚ) a k ním obstaraná systémová a aplikačná podpora na 4 

roky. 

 

12. Bol naštartovaný interný proces zavádzania ISO 9001 (manažérstvo kvality) a ISO 

37000 (protikorupčný manažment).  

 

13. Vypracovaná a schválená štúdia uskutočniteľnosti a reformný zámer pre projekty – 

Dátová integrácia, Centrálna integračná platforma a manažment osobných údajov.  

 

14. Za portál OverSi Úrad v roku 2018 vyhral 1. cenu ITAPA 

 

15. V roku 2018 boli vyhlásené dopytové výzvy, ako zmena paradigmy financovania IT 

projektov http://www.informatizacia.sk/Aktuálne%20výzvy/26920s 

 

16. Vypracovanie projektu „Projekt OP EVS Zlepšenie digitálnych služieb verejnej správy 

SR prostredníctvom behaviorálnych inovácií“, zriadenie samostatného Oddelenia 

behaviorálnych inovácií na ÚPVII; výberové konania na obsadenie pracovných miest; 

3 obstarávania zákaziek s nízkou hodnotou; vytvorenie siete domácich a zahraničných 

odborníkov, ktorí sa zaoberajú témou behaviorálnych inovácií.  
 

17. Bol vypracovaný projekt OP EVS Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe, 

výsledkom ktorého bolo zriadenie oddelenia Dátovej kancelárie 

 

18. V oblasti riadenia informačných technológií verejnej správy Úrad v roku 2018 

realizoval aj tieto projekty a aktivity:  

 

- Príprava projektov pre schválenie riadiacim výborom – Digitálny ekosystém 

inklúzie (eSMART), Cyber security a Manažérsky informačný systém (paperless 

office) 

 

- Návrh zákona o informačných technológiách vo verejnej správe ITVS, ktorý bol 

predložený na rokovanie vlády v decembri 2018. 

 

- Vyhláška Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu č. 331/2018 

Z. z. o zaručenej konverzii a metodické usmernenie k vyhláške o zaručenej konverzii 

zverejnené na webovej stránke úradu. 

 

http://www.informatizacia.sk/Aktuálne%20výzvy/26920s
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- Novelizovaný výnos MF SR č. 55/2018 Z. z.  o štandardoch pre informačné 

systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

 

- Jednotný dizajn manuál elektronických služieb verejnej správy zverejnený na 

webovej stránke úradu a metodické usmernenie, ktorým sa vydáva Jednotný dizajn 

manuál elektronických služieb verejnej správy. 

 

Oblasť riadenia investícií 

 

19. V oblasti koordinácie Agendy 2030 Úrad v roku 2018 realizoval aj tieto projekty a 

aktivity:  

 

- Iniciačný návrh a koordinovanie participatívnych stretnutí na úrovni 

zainteresovaných aktérov – výsledok: prijatie 6 národných priorít udržateľného 

rozvoja uznesením vlády SR. 

 

- Inštitucionalizácia témy udržateľného rozvoja prostredníctvom vytvorenia Rady 

vlády SR pre Agendu 2030, Pracovnej skupiny pre Agendu 2030 a Národný 

investičný plán, v úzkej spolupráci s Pracovnou skupinou pre prípravu Stratégie 

regionálneho a územného rozvoja SR. 
 

- Vypracovanie historicky prvej Dobrovoľnej národnej správy o výsledkoch 

implementácie cieľov udržateľného rozvoja, ktorá bola prezentovaná delegáciou SR 

v rámci zasadnutia „Politického fóra vysokej úrovne k udržateľnému rozvoju“ na 

pôde OSN v New Yorku. 
 

- Zastupovanie Úradu v rámci dohľadu kontrolných orgánov SR v súvislosti s 

realizáciou národného projektu "Vybudovanie intervenčnej logiky strategického 

plánovania v ústredných orgánoch štátnej správy". 
 

- Spolupráca s nadáciou PONTIS s cieľom vybudovať povedomie o udržateľnom 

rozvoji prostredníctvom odovzdania „Ceny za príspevok k napĺňaniu Cieľov 

udržateľného rozvoja“, spoločnosti Tesco Stores za prínos v oblasti zodpovednej 

spotreby a výroby. 
 

- Príprava podkladov a reprezentácia Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a 

informatizáciu na týždni otvoreného vládnutia, ktorý bol organizovaný Úradom 

splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti. 
 

- Rokovania s predstaviteľmi OECD v Paríži výsledkom, ktorých je úspešná 

spolupráca expertov OECD so Štatistickým úradom SR, jadrom ktorej je 

predovšetkým príprava monitoringu implementácie cieľov udržateľného rozvoja 

prostredníctvom vybraných indikátorov. 
 

- 1. spoločné zasadnutie Pracovnej skupiny pre implementáciu Agendy 2030 pre 

udržateľný rozvoj a pre prípravu Národného investičného plánu SR na roky 2018- 

2030 a Pracovnej skupiny pre prípravu Stratégie regionálneho a územného rozvoja 

SR, v rámci ktorého bol predstavený a prijatý celoštátny integrovaný postup 

strategického plánovania v zmysle materiálu „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska 

do roku 2030“. 
 

- Implementácia 6 národných priorít udržateľného rozvoja prostredníctvom odbornej 

účasti na príprave materiálu „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 2030“. 
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Konkrétne koordinácia zúčastnených expertov a vypracovanie kapitoly  

„Integrovaný rozvojový program III. – Kvalitný život pre všetkých“. 
 

- Reprezentácia SR na medzinárodnej konferencii European Sustainable 

Development Network. 
 

- Reprezentovanie SR v stálej Pracovnej skupine Rady EÚ pre Agendu 2030 a na 

rôznych zahraničných fórach týkajúcich sa problematiky udržateľného rozvoja, 

vrátane fóra pre udržateľný rozvoj v Minsku, Belehrade, Baku a vo Viedni.  

 

20. V oblasti strategického plánovania Úrad v roku 2018 realizoval aj tieto projekty a 

aktivity:  

 

- Vláda SR schválila materiál Návrh národného investičného plánu na roky 2018-

2030, pilotná verzia, uznesením č. 412 z 12.9. 2018. Zámerom národného 

investičného plánu (NIP) je zavedenie strategického plánovania na Slovensku, 

stabilizovanie investícií na dlhé obdobie a eliminácia vplyvu politického cyklu. NIP 

vychádza z cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030 OSN. NIP definuje kľúčové 

investičné programy a projekty SR do roku 2030 zamerané na podporu budovania 

zeleného, inkluzívneho a inteligentného hospodárstva. 

 

- Slovensko – fínske podujatie Okrúhly stôl Slovensko – Fínsko na tému predvídania 

budúceho vývoja spoločnosti (foresight) zorganizoval OSP 29. mája 2018 

v spolupráci s MZVaEZ SR a Veľvyslanectvom SR v Helsinkách, ktoré sa konalo 

v priestoroch MZV SR. 

 

- Úrad pripravil strategický materiál Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 

2030, ktorá sa bude implementovať  formou štyroch integrovaných rozvojových 

programov:  

 

I. Ochrana a rozvoj prírodných, ľudských a kultúrnych zdrojov 

II. Inovačné a udržateľné hospodárstvo 

III. Kvalita života pre všetkých 

IV. Viacúrovňové riadenie bližšie k občanom 

 

21. V  oblasti finančných nástrojov Úrad v roku 2018 realizoval aj tieto projekty a aktivity:  

 

- Podpora analytických kapacít, ktoré reprezentujú našu krajinu na medzinárodnej 

úrovni – úspešne rozbehnutá spolupráca s UC Berkeley.  

 

- Podpora vývojových  projektov v oblasti SMART cities v rámci pilotnej schémy 

podpory projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných 

miest v SR.  
 

I. Vypracovanie schémy podpory projektov experimentálneho vývoja a 

inovácií v Slovenskej republike,  

II. Vypracovanie dodatku k pilotnej schéme podpory projektov 

experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie rozumných obcí a 

miest v Slovenskej republike, 

III. Publikácia 4 výziev v oblasti manažmentu vody, odpadov a energií. 

 

- Vláda SR schválila uznesením č. 528 z 28.11. 2018 Návrh inštitucionálneho 

zabezpečenia slovenskej inovačnej diplomacie. Ambíciou ÚPPVII, ako 
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koordinátora agendy inovačnej diplomacie, je realizovať integrovaný systémový 

prístup k budovaniu kapacít SR v oblasti inovačnej diplomacie. 

 

22. V roku 2018 bol pripravený prechodu kompetencií v oblasti regionálneho rozvoja z 

Úradu vlády SR na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície  a informatizáciu, 

uskutočnený k 1.1.2019.  

 

Oblasť kybernetickej bezpečnosti 

 

23. V roku 2018 k 01.10. vznikla na Úrade nová Sekcia kybernetickej bezpečnosti. V rámci 

nej vznikol samotný Odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti, ktorý plní 

úlohy zo Zákona č. 69/ 2018 o Kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (ďalej len zákon o kybernetickej bezpečnosti) a kontinuálne 

zabezpečuje zlepšovanie celkovej  úrovne kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo 

verejnej správe. Odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti plní úlohu 

gestora v sektore Verejná správa a podsektora Informačné systémy verejnej správy, kde 

boli oslovené ústredné orgány štátnej správy a  aj iné subjekty verejnej správy po línií 

vyšpecifikovania inštitútu základnej služby v zmysle zákona o kybernetickej 

bezpečnosti, kde sa tieto služby zaraďovali do jednotného informačného 

systému kybernetickej bezpečnosti, ktorý je vedený na národnej úrovni Národného 

bezpečnostného úradu. Ako gestor  Sektora pre  informačné a komunikačné technológie 

Odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti súčasne plní úlohy v zmysle 

Zákona č. 45/ 2011 o kritickej infraštruktúre (ďalej len zákon o kritickej infraštruktúre), 

kde Úrad oslovil ústredné orgány štátnej správy ako aj iné inštitúcie verejnej správy ako 

prvky kritickej infraštruktúry. Úrad pripravil zaradenie informačných systémov 

konkrétnych inštitúcií verejnej správy  do zoznamu prvkov kritickej infraštruktúry 

a taktiež participoval na vypracovaní bezpečnostných plánov prvkov kritickej 

infraštruktúry. Sekcia kybernetickej bezpečnosti spracováva interné a externé riadiace 

akty ku kritickej infraštruktúre  pre potreby úradu aj iné subjekty verejnej správy.  

 

24. V roku 2018 bola z DataCentra delimitovaná vládna jednotka CSIRT, ktorá v súčasnosti 

patrí taktiež pod Sekciu kybernetickej bezpečnosti. Zároveň v zmysle plnenia úloh zo 

zákona o kybernetickej bezpečnosti, Sekcia kybernetickej bezpečnosti spolupracuje 

a spracováva zmluvy pre vládnu jednotku CSIRT na úseku preventívnych a reaktívnych 

služieb. 

 

25. Veľmi dôležitým medzníkom pre Sekciu kybernetickej bezpečnosti bola participácia na 

príprave a realizácií legislatívneho procesu pripravovaného Zákona o informačných 

technológiách vo verejnej správe, kde od začiatku návrhu zákona až po jeho samotné 

schválenie v NR SR aktívne pôsobila.  Podieľala sa aj na prezentácii návrhu zákona u 

jednotlivý subjektov verejnej správy a  šírenie osvety k nový úlohám zo zákona najmä 

v oblasti bezpečnosti. 

 

Oblasť digitálnej agendy 

 

26. Koncom roka 2018 vznikla aj nová Sekcia digitálnej agendy. Hlavným portfóliom 

činnosti sekcie je riadenie politiky jednotného digitálneho trhu, medzinárodné aspekty 

informatizácie spoločnosti, zavádzanie inovatívnych technológií do praxe, riadenie 

a implementácia medzinárodných projektov z programov CEF a ISA2 ako aj 

zavádzanie ultra rýchlej konektivity v SR. 

 



7 

 

27. V roku 2018 začal Úrad spolu s Úradom pre reguláciu elektronických komunikácii 

a poštových služieb budovať tzv. Broadband Comptence Office. Cieľom tohto 

projektu je celkové zlepšenie riadenia zavádzania ultra rýchlej konektivity na 

Slovensku. 

 

28. ÚPVII ako gestor informatizácie je aj partnerom projektu SK SIC IV, ktorý reaguje na 

aktuálne problémy spoločnosti v oblasti ohrozenia deti  a mladých ľudí v online svete a 

internetom. Realizuje aktivity s cieľom používať internet zodpovedne, kriticky, tvorivo 

a bezpečne. Projekt má tri hlavné aktivity:  

 

- Informačný portál – Zodpovedne – informácie pre deti, ich rodičov a učiteľov 

o lepšom a bezpečnejšom využívaní internetu. 

 
- Bezplatnú linku pomoci – Pomoc.sk – pre deti a rodičov pri internetovom ohrození. 

 

- Stopline linku – pre nahlasovanie škodlivého a nevhodného obsahu na internete. 

 

- Takisto sa realizuje aj aktivita Bezinternetu.sk. Cieľom je zapojiť čo najviac žiakov, 

rodičov a škôl do celoslovenského projektu prevencie a regulácie nadmerného 

používania internetu.   

 

29. Implementácia nariadenia 2018/1724 o jednotnej digitálnej bráne. 

 

30. Príprava stratégie digitálnej transformácie Slovenska 2030. Dokument bude rámcovou 

vládnou stratégiou, ktorá zadefinuje politiku a konkrétne priority našej krajiny v 

kontexte už prebiehajúcej digitálnej transformácie ekonomiky a spoločnosti pod 

vplyvom inovatívnych technológií a globálnych megatrendov. Daná stratégia bude 

vychádzať z priorít jednotného digitálneho trhu Európskej únie. Zároveň bude reagovať 

na vysoko aktuálne témy ako sú napríklad blockchain či umelá inteligencia, ku ktorej 

Slovensko má ambíciu zaujať jasný postoj a splniť si tak politický záväzok členského 

štátu EÚ. 
 

31. ÚPPVII je spoločne s ITASom zakladateľmi Digitálnej koalície – Národnej koalície pre 

digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky, ktorej cieľom je mobilizovať 

napriek spektrom verejných, súkromných, akademických a občianskych organizácií a 

inštitúcií na Slovensku pre zlepšovanie digitálnych zručností občanov, IT špecialistov, 

všetkých zamestnancov a vo vzdelávaní.   

 

Sprostredkovateľský orgánu pre operačný program Integrovaná infraštruktúra.  

 

32. V implementácii je 22 národných projektov, čo zodpovedá kontrahovaniu vo výške 237 

mil. EUR (31 %). Z toho úspešne ukončených projektov v počte 10 vo výške 86,8 mil. 

EUR. Za rok 2018 bolo schválených na Riadiacom výbore pre PO 7, 23 štúdií 

uskutočniteľnosti pre národné projekty a podklady k výzvam pre Dopytové projekty 

v celkovej výške zo zdrojov EÚ takmer 300 mil. EUR. 

 

33. V roku 2018 boli Realizované dopytové výzvy – najmä „WIFI pre teba“. Alokácia na 

výzvu bola 10 mil. €, s maximálnou výškou oprávnených výdavkov do 15 000 € 

(predložených ku koncu marca 2019 bolo 338 žiadostí o NFP, z toho je už viac ako 40 

zmlúv o NFP). 
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34. SSOI plánuje projekty nad pôvodnú alokáciu 866 988 591 € z dôvodu vytvorenia 

zásobníka projektov pre zabezpečenie plynulého čerpania pridelených finančných 

zdrojov. 

35. Z pohľadu Úradu sa považuje za kľúčový Národný projekt „Národný systém riadenia 

incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe“ – kontrahovanie 33,8 mil. €. 

 

36. Z pozície Úradu ako žiadateľa, resp. prijímateľa sú spracované projekty v celkovej 

výške 150 921 935,35 €.  

 

37. Aktivity v oblasti zavádzania vysokorýchlostného pripojenia na internet: 

 

- Broadband: Zrealizované a plánované aktivity: 
 

- Pokrytie bielych miest na úrovni obcí 30Mbps – v realizácii. 

- Implementácia Monitorovacieho systému pre štátny dohľad a riadenie 

broadbandu – v realizácii. 

- WiFi pre Teba – v realizácii. 

- Plány v oblasti Broadband (Re-mapovanie Slovenska, Dopytovo-orientované 

projekty na pokrytie min. 100Mbps , 4G pokrytie diaľnic a železníc, 

Broadband Competence Office - založenie BCO na základe požiadavky EK). 

 

38. V rámci podprogramu 0ET03 Technická pomoc pre SO OPII sú pripravované a 

implementované projekty vo výške 24 mil. €, ktoré pokrývajú oblasti stabilizácie a 

vzdelávania administratívnych kapacít, ako aj zabezpečenie technického vybavenia a 

technologickej podpory zamestnancov Sprostredkovateľského orgánu pre OPII.  

 

 

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly 

 

Celkové výdavky Úradu v roku 2018 predstavovali 28 991 445,58 €, z toho kryté 

prostriedkami EÚ boli vo výške 14 571 262,26 €. V roku 2017 Úrad vykázal iba drobné príjmy 

vo výške 5 194,77 € t.z., že saldo príjmov a výdavkov predstavuje -28 986 250,81 €.  

 
Tab. č. 1                                                              (€) 

 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet  
Skutočnosť 

% 

k upravené

mu rozpočtu 

1 2 3 4 5=4/3*100 

Príjmy spolu 0 0 5 144,77 0 

z toho: prijaté z rozpočtu 

EÚ 
0 0 0 0 

Výdavky spolu: 3 096 197,00 29 362 029,0

7 
28 991 445,58 98,74 % 

z toho: kryté prostriedkami 

EÚ 
0 11 960 901,4

9  
11 960 901,49 100,00 % 

Saldo príjmov a výdavkov 0 -

29 362 029,0

7 

-28 986 300,81 98,72 % 

z toho : z prostriedkov EÚ 0 -

11 960 901,4

9 

-11 960 901,49 100,00 % 

 

 

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 
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Záväzné ukazovatele rozpočtu a počtu zamestnancov boli pre Úrad určené rozpisom 

záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2018 oznámeným Úradu listom MF SR č. 

MF/020612/2017-441 z 20.12.2018.    

 
Tab. č. 2     (€) 

U k a z o v a t e ľ 
Schválený 
rozpočet  

Upravený 
rozpočet  

Výsledok od  
začiatku roka 

% plnenia k  
upravenému  

rozpočtu 

I.    PRÍJMY KAPITOLY 0,00 0,00 5 144,77 0,00 

A.  Záväzný ukazovateľ 0,00 0,00 0,00 0,00 

B.  Prostriedky Európskej únie 0,00 0,00 0,00 0,00 

          

II.   VÝDAVKY KAPITOLY CELKOM (A+B) 3 096 197,00 29 362 029,07 28 991 445,58 98,74 

          

A.    Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie 3 096 197,00 17 401 127,58 17 030 544,09 97,87 

       z toho:         

A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+131) 3 096 197,00 14 790 766,81 14 420 183,32 97,49 

A.2. prostriedky na spolufinancovanie 0,00 2 610 360,77 2 610 360,77 100,00 

      z toho: (kód zdroja 1AA2) 0,00 407 739,17 407 739,17 100,00 

                 (kód zdroja 1AA3) 0,00 98 717,28 98 717,28 100,00 

                 (kód zdroja 1AC2) 0,00 0,00 0,00 0,00 

                 (kód zdroja 3AA2) 0,00 1 599 150,66 1 599 150,66 100,00 

                 (kód zdroja 3AA3) 0,00 385 801,03 385 801,03 100,00 

                 (kód zdroja 3AC2) 0,00 118 952,63 118 952,63 100,00 

A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a         

      ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111+131) 751 446,00 2 318 999,53 2 318 897,78 100,00 

      z toho:         

      mzdy, platy, služobné príjmy a OOV         

      aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+131) 751 446,00 2 318 999,53 2 318 897,78 100,00 

          

      Počet zamestnancov rozpočtových organizácií,  
      podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 461/2016 (osoby) 

235 298 243 81,54 

      z toho: aparát ústredného orgánu 235 298 243 81,54 

      - administratívne kapacity rozpočtových organizácií osobitne  
        sledované, podľa prílohy č. 1 k uzneseniu vlády SR č. 461/2016 

121 129 122,5 94,96 

        z toho:  aparát ústredného orgánu (osoby) 121 129 122,5 94,96 

          

A.4. kapitálové výdavky (700)(bez prostriedkov na spolufinancovanie)      60 000,00 3 783 546,70 3 769 726,76 99,63 

       z toho: (kód zdroja 111 + 131) 60 000,00 3 783 546,70 3 769 726,76 99,63 

          

B.   Prostriedky Európskej únie 0,00 11 960 901,49 11 960 901,49 100,00 

      z toho: (kód zdroja 1AA1) 0,00 2 348 037,54 2 348 037,54 100,00 

                 (kód zdroja 1AC1) 0,00 0,00 0,00 0,00 

                 (kód zdroja 3AA1) 0,00 9 176 474,95 9 176 474,95 100,00 

                 (kód zdroja 3AC1) 0,00 436 389,00 436 389,00 100,00 

C.   Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu programov vlády SR a  
       častí programov vlády SR   (vyhodnotené v časti 3 - Prílohy) 

- - - - 
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Úrad v rozpočtovom roku 2018 neprekročil a splnil všetky záväzne ukazovatele 

rozpočtu. Záväzný ukazovateľov počtu zamestnancov splnil na 81,54 %, z dôvodu uvedenom 

v časti 1.5. Zhodnotenie zamestnanosti.  

 

 

1.2. Príjmy kapitoly 
 
1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

 

V hodnotenom roku 2018 Úrad nemal rozpočtované žiadne príjmy štátneho rozpočtu. 

Úrad v danom roku vykázal iba doplnkové príjmy vo výške 5 144,77 €. Tieto príjmy 

predstavovali príjmy od mobilného operátora O2 za nesprávne vyfakturované služby, vratky 

v rámci ročného vyúčtovania prevádzkových nákladov za rok 2017 a refundácie zo 

zahraničných pracovných a služobných ciest.  

 

 
EKO Názov Hodnota v EUR 

292 Ostatné príjmy 5 144,77 

292012 Z dobropisov 2 438,16 

292017 Vratky  2 277,96 

292019 Z refundácie 428,65 

 

 

Iné mimorozpočtové prostriedky zapojené do plnenia rozpočtu podľa zákona 

o rozpočtových pravidlách Úrad v roku 2018 nevykázal.  

 

1.2.2. Prostriedky prijaté z rozpočtu Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia 

 poskytnuté Slovenskej republike na základe medzinárodných zmlúv uzavretých 

 medzi Slovenskou republikou a inými štátmi 

 

Úrad v roku 2018 neprijal žiadne prostriedky Európskej únie zaradené ani nezaradené 

do príjmov štátneho rozpočtu. 

Iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté Úradu na základe medzinárodných zmlúv Úrad 

taktiež neprijal.  

 

 

1.3. Výdavky kapitoly 
 
1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

 

Schválený rozpočet Úradu k 1.1.2018 

Tab. č. 3       (€) 

Úrad podpredsedu vlády SR 
pre investície a 
informatizáciu 

610 Mzdy, 
platy, sl. 
príjmy a 

OOV 

620 Poistné 
a príspevok 

do 
poisťovní 

630 Tovary a 
služby 

640 Bežné 
transfery  

600 Bežné 
výdavky 
SPOLU 

710 
Obstarávanie 
kapitálových 

aktív 

600 + 700 
Výdavky 
SPOLU 

ŠR (kód 111) 751 446,00 334 631,00 1 130 120,00 820 000,00 3 036 197,00 60 000,00 3 096 197,00 

SPOLU  751 446,00 334 631,00 1 130 120,00 820 000,00 3 036 197,00 60 000,00 3 096 197,00 

 

 

 V priebehu roka 2018 Ministerstvo financií SR vykonalo 157 rozpočtových opatrení, 

ktorým sa upravoval schválený rozpočet Úradu podľa aktuálnych potrieb a taktiež schválených 
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žiadostí o platbu pri projektoch realizovaných v rámci OP Technická pomoc, OP Integrovaná 

infraštruktúra a OP Efektívna verejná správa, u ktorých je Úrad prijímateľom prostriedkov EÚ.  

   

Po rozpočtových opatreniach bol  upravený  rozpočet  Úradu  k  31.12.2018 vo výške 

29 362 029,07 €, a to v nasledovnej štruktúre: 

 

Upravený rozpočet Úradu k 31.12.2018 

Tab. č. 4       (€) 

Úrad podpredsedu vlády SR 
pre investície a informatizáciu 

610 Mzdy, 
platy, sl. 
príjmy a 

OOV 

620 Poistné 
a príspevok 
do poisťovní 

630 Tovary 
a služby 

640 Bežné 
transfery  

600 Bežné 
výdavky 
SPOLU 

710 
Obstarávanie 
kapitálových 

aktív 

600 + 700 
Výdavky 
SPOLU 

ŠR (kód 111, 131) 2 318 999,53 1 383 937,26 6 176 072,28
  

1 128 211,04 
  

11 007 220,11
 
  

3 783 546,70
  

14 790 766,81
  EÚ (kód 1AA1, 3AA1, 3AC1)  3 592 325,93 1 173 760,22 4 636 437,55 34 428,06 9 436 951,76 2 523 949,73 11 960 901,49 

Spolufinancovanie zo ŠR 
a Pro Rata (kód 1AA2, 1AA3, 
3AA2, 3AA3, 3AC2)  

784 109,94 255 234,24 1 011 848,74 7 463,97  2 058 656,89 551 703,88 2 610 360,77 

SPOLU  6 695 435,40 2 812 931,72
  

11 824 358,57
7  

1 170 103,07
  

22 502 828,76
  

6 859 200,31
  

29 362 029,07 

 

 

Takto boli výdavky Úradu navýšené o 26 265 832,07 €, z toho na realizáciu projektov 

EÚ vo výške 14 571 262,26 € (zdroje EÚ vo výške 11 960 901,49 €, príslušné 

spolufinancovanie vo výške 2 610 360,77 €)  a  zo  štátneho   rozpočtu  (kód 111, 131)  vo 

výške 11 694 569,81 €. 

 

Okrem zdrojov z EŠIF, ktoré boli Úradu v roku 2018 poukazované formou 

rozpočtových opatrení MF SR (ich prehľad je uvedený v časti 1.3.3.), v rámci štátneho rozpočtu 

boli objemovo najväčšie realizované tieto rozpočtové opatrenia:  

 

- Navýšenie výdavkov o 379 609,37 €, z toho prostriedkov EÚ vo výške 308 503,86 

€ a príslušného spolufinancovania vo výške 71 105,51 €. Išlo o uvoľnenie 

nepoužitých zdrojov EŠIF z roku 2017.  

 

- Navýšenie prevádzkových výdavkov o 2 mil. € z dôvodu poddimenzovania 

schváleného rozpočtu v tejto oblasti – materiálové potreby, všeobecné a ostatné 

služby, na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru a na zabezpečenie 

bežných transferov. 

 

- Viazanie výdavkov vo výške 174 360 € v prospech MF SR v zmysle podpísanej 

Dohody o výkone správy a údržby systému DKS č. 107/2017 uzavretej medzi MF 

SR a ÚPPVII, ktorou MF SR poskytuje pre ÚPPVII zabezpečenie a údržbu Fabasoft 

licencií  
 

- Navýšenie výdavkov vo výške 342 163,09 € v nadväznosti na podpísaný 

Delimitačný protokol medzi MF SR, Datacetrom a ÚPPVII – delimitácia vládnej 

jednotky CSIRT.SK.  

 

- Navýšenie výdavkov vo výške 1 529 383 €, z toho miezd (610) o 1 133 296 € 

a príslušných odvodov (620) o 396 087 € z dôvodu poddimenzovania schváleného 

rozpočtu v tejto oblasti. 

 

- Navýšenie výdavkov vo výške 4 427 333,78 €, z toho bežných výdavkov vo výške 

1 913 667,35 € a kapitálových výdavkov vo výške 2 513 666,43 €, a to 
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v nadväznosti na podpísaný Dodatok č. 3 k delimitačnému protokolu medzi MF SR 

a ÚPPVII z 27.4.2018 – delimitácia informačných systémov a s nimi súvisiacich 

projektov: IS IOM, META IS a IS CSRÚ.   
 

- Navýšenie výdavkov vo výške 173 644,21 €, z toho miezd (610) o 128 673 € 

a príslušných odvodov (620) o 44 971,21 € v zmysle doložky vybraných vplyvov 

k zákonu proti byrokracii a v súvislosti s delimitáciou informačných systémov: IS 

IOM, META IS a IS CSRÚ.   
 

- Navýšenie výdavkov vo výške 1 896 705,36 €, z toho bežných výdavkov vo výške 

144 000 € a kapitálových výdavkov vo výške 1 752 705,36 €, a to v nadväznosti na 

podpísaný Dodatok č. 12 k Zmluve o dodávke komponentov komunikačných 

procesov a procesov správy dát pre eGov služby patriacich do kompetencie MF SR 

podpísaný v súvislosti s naplnením legislatívnych povinností vyplývajúcich zo 

„zákona proti byrokracii“. 
 

- Navýšenie výdavkov vo výške 117 600 € v súvislosti s financovaním projektu 

„Vzdelávacie aktivity v rámci Centrálnej správy referenčných údajov“. 
 

- Navýšenie výdavkov vo výške 350 294,64 € v zmysle doložky vybraných vplyvov 

zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej 

záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii).  
 

- Zabezpečenie kapitálových výdavkov vo výške 63 338,32 € a bežných výdavkov vo 

výške 817 158,25 € na úhradu individuálnych a systémových nezrovnalostí 

v súvislosti s realizáciou projektov EÚ. 
 

- Navýšenie rozpočtu ÚPPVII o 1 346 500 €, z toho kapitálových výdavkov vo výške 

116 657,06 € a bežných výdavkov vo výške 1 229 842,94 € na úhradu viacerých 

plánovaných projektov v oblasti informatizácie spoločnosti, bežných 

prevádzkových potrieb úradu, zákonných povinností a aktivít v rámci 

medzinárodnej spolupráce Vládnej jednotky CSIRT a v súvislosti so vstupom 

ÚPPVII do projektu SK SIC IV. 

 

- Viazanie výdavkov vo výške 413 905,15 € v prospech PJ MF SR z dôvodu 

vysporiadania systémovej nezrovnalosti č. N21800054/O03 za OP Informatizácia 

spoločnosti. 
 

- Navýšenie počtu miest zamestnancov ÚPPVII o 4 osoby a zvýšenie prostriedkov na 

mzdy o 36 400 eur a odvody do poisťovní o 12 722 eur na zabezpečenie nových 

kompetencií vyplývajúcich zo zákona č. 69/2018 o Kybernetickej bezpečnosti, 

ochrany kybernetického priestoru SR vo verejnej správe a na zabezpečenie 

prevádzky CSIRT.  
 

- Viazanie výdavkov vo výške 69 746,56 € v prospech MZVaEZ SR v zmysle 

Delimitačného protokolu o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho 

rozpočtu na rok 2018, v nadväznosti na bod B.1. uznesenia vlády SR č. 224/2005 

z 30.3.2005 k dodatku k správe o transformácii Misie SR pre ES na SZ SR pri EÚ 

a k Štatútu SZ SR pri EÚ. 
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- Navýšenie rozpočtu ÚPPVII o 47 487,56 € z MZVaEZ SR v súvislosti s pôsobením 

zamestnanca ÚPPVII na SZ EÚ v Bruseli a iné rozpočtové opatrenia menšieho 

významu.  
 

- Viazanie výdavkov vo výške 884 917,92 € na základe oznámenie ÚPPVII o výške 

rozpočtových prostriedkov  podľa §  8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy, ktoré kapitola štátneho rozpočtu použije v nasledujúcom 

rozpočtom roku – prostriedky štátneho rozpočtu  
 

- Viazanie výdavkov vo výške 812 838,71 € na základe oznámenie ÚPPVII o výške 

prostriedkov  podľa §  8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy, ktoré kapitola štátneho rozpočtu použije v nasledujúcom rozpočtom 

roku – prostriedky EÚ a spolufinancovania  
 

Skutočné čerpanie rozpočtu Úradu k 31.12.2018 

Tab. č. 5       (€) 

Úrad podpredsedu vlády SR 
pre investície a 
informatizáciu 

610 Mzdy, 
platy, sl. 
príjmy a 

OOV 

620 Poistné 
a príspevok 

do 
poisťovní 

630 Tovary a 
služby 

640 Bežné 
transfery  

600 Bežné 
výdavky 
SPOLU 

710 
Obstarávanie 
kapitálových 

aktív 

600 + 700 
Výdavky 
SPOLU 

ŠR (kód 111, 131) 2 318 897,78 1 383 377,95
  

5 822 448,69 1 125 732,14 10 650 456,56 3 769 726,76 14 420 183,32  

EÚ (kód 1AA1, 3AA1,   
       3AC1)  

3 592 325,93  1 173 760,22 4 636 437,55 34 428,06 9 436 951,76 2 523 949,73 11 960 901,49 

Spolufinancovanie zo ŠR 
a Pro Rata (kód 1AA2, 1AA3, 
3AA2, 3AA3, 3AC2)  

784 109,94 255 234,24 1 011 848,74 7 463,97  2 058 656,89 551 703,88 2 610 360,77 

SPOLU  6 695 333,65 2 812 372,41 11 470 734,98 1 167 624,17 22 146 065,21 6 845 380,37 28 991 445,58 

% plnenia 100,00 % 99,98 % 97,01 % 99,79 % 98,41 % 99,80 % 98,74 % 

 

Skutočné čerpanie rozpočtu Úradu dosiahlo k 31.12.2018 výšku 28 991 445,58 €, čo 

z upraveného rozpočtu predstavuje 98,74 %.  

 

Nevyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2018 

Tab. č. 6       (€) 

Úrad podpredsedu vlády SR 
pre investície a 
informatizáciu 

610 Mzdy, 
platy, sl. 
príjmy a 

OOV 

620 Poistné 
a príspevok 

do 
poisťovní 

630 Tovary a 
služby 

640 Bežné 
transfery  

600 Bežné 
výdavky 
SPOLU 

710 
Obstarávanie 
kapitálových 

aktív 

600 + 700 
Výdavky 
SPOLU 

ŠR (kód 111) 101,75 559,31 353 623,59 2 478,90 356 763,55 13 819,94 370 583,49 

EÚ (kód 1AA1, 3AA1,   
       3AC1)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Spolufinancovanie zo ŠR 
a Pro Rata (kód 1AA2, 1AA3, 
3AA2, 3AA3, 3AC2)  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

SPOLU  101,75 559,31 353 623,59 57,60 356 763,55 13 819,94 370 583,49 

 

Nevyčerpaných zostalo 370 583,49 €. Uvedený rozdiel medzi rozpočtovanou sumou 

prostriedkov a skutočnosťou vznikol nedočerpaním finančných prostriedkov v nasledovnej 

štruktúre:  

 

- 127 701,44 € nebolo použitých na úhradu plánovaných záväzkov vyplývajúcich zo 

zmlúv o poskytovaní podporných služieb pre podporu informačného systému 

Integrované obslužné miesta; 
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- 17 126,40 € nebolo použitých na úhradu plánovaných záväzkov vyplývajúcich zo 

zmlúv o poskytovaní služieb systémovej a aplikačnej podpory a realizácie zmien pre 

Metainformačný systém (MetaIS); 

- 13 819,94 € nebolo použitých na úhradu plánovaných kapitálových výdavkov na 

zabezpečenie licencií pre Vládnu jednotku CSIRT;   

- 8 941,94 € nebolo použitých na úhradu plánovaných bežných výdavkov na 

zabezpečenie služieb v oblasti informačno-komunikačných technológií pre Vládnu 

jednotku CSIRT; 

- 202 993,77 € nebolo použitých na úhradu plánovaných záväzkov v oblasti bežných 

prevádzkových výdavkov, a to z dôvodu oneskorenia niektorých verejných 

obstarávaní, oneskorenej fakturácie realizovaných zmlúv a pod.  
 

Použitie bežných výdavkov (600) 

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610) kapitoly boli v roku 2018 vo výške 

6 695 333,65 € a poistné a príspevok do poisťovní (620) vo výške 2 812 372,41 €.  

Ide o čerpanie zdrojov v rámci celej kapitoly ÚPPVII, tak ako je uvedené v Štátnej 

pokladnici.   

Mzdy samotného Úradu však predstavujú 6 311 669,38 € a odvody 2 636 712,76 €. 

 

Rozdiel v skutočnom čerpaní vo výške 383 664,27 € v kategórii 610 – Mzdy, platy, 

služobné príjmy a OOV a 175 659,65 € v kategórii 620 – Poistné a príspevky do poisťovní, je 

spôsobený prevádzaním finančných prostriedkov EU platobnými poukazmi priamo cez Štátnu 

pokladnicu. Ide o refundácie miezd zamestnancov spolupracujúcim VÚC – partnerom ÚPPVII 

k projektu č. 301011B351 Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-

poradenských centier 1, tiež k projektu č. 301011D694 Vytvorenie a prevádzkovanie 

Integrovanej siete informačno-poradenských centier 2 a o refundáciu miezd zamestnancov MV 

SR spolupracujúcim na projekte č. 301011N3001 Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti 

do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov.  
 

Predmetné zdroje boli použité na úhradu osobných výdavkov zamestnancov Úradu, 

vrátane doplnkového dôchodkového poistenia. 

 

V rámci kategórie 630 – Tovary a služby úrad financuje najmä prevádzkové náklady 

a realizáciu rôznych projektov, vrátane projektov EÚ. Celkovo bolo v roku 2018 v tejto 

kategórii použitých 11 470 734,98 €.  

 

V oblasti prevádzkových nákladov sa financuje nájomné za nájom,  poštové 

a telekomunikačné služby, nákup bežnej výpočtovej a telekomunikačnej techniky, rôzneho 

materiálu, softvéru, licencií, reprezentačných výdavkov, dopravných výdavkov, rutinnej 

a štandardnej údržby VT, strojov, prístrojov, zariadení a pod.  

 

V rámci tejto skupiny výdavkov najväčší objem zdrojov bolo použitých na úhradu 

nájomného a spoločných prevádzkových nákladov, v zmysle 4 zmlúv o podnájme nebytových 

priestorov. Zmluvou č. 1244/2015 a č. 13/2016 bol zabezpečený nájom priestorov sídla Úradu 

na Štefánikovej ulici č. 15 (v rámci budovy Business Garden), zmluvou č. 98/2018 nájom 

priestorov pre prezentačno výstavný priestor e-Governmentu, ktorý sa pripravuje (taktiež 

v rámci Business Garden) a zmluvou č. 152/2018 nájom priestorov v administratívnej budove 

Westend Court, v ktorej sídlia niektoré sekcie Úradu.  

 

Prehľad použitých zdrojov na úhradu nájomného a spoločných prevádzkových výdavkov za 

rok 2018 
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   Eur  

Rok 2018 
Štátny rozpočet  

Čerpanie k 
31.12.2018 

OP TP  
Čerpanie k 
31.12.2018 

OP II  
Čerpanie k 
31.12.2018 

SPOLU 
Čerpanie k 
31.12.2018 

636001 - Nájomné za nájom 448 220,72 268 049,79 183 747,01 900 017,52 

637004 - Všeobecné služby 
(spoločné prevádzkové náklady)  

145 367,07 82 316,88 47 688,94 275 372,89 

600 - Bežné výdavky SPOLU 593 587,79 350 366,67 231 435,95 1 175 390,41 

 

Ďalšia významná časť výdavkov sú služby, v rámci ktorých sa financujú školenia, 

kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá a všeobecné a špeciálne služby.  

 

V tejto kategórii sa financujú napr. služby mediálnych agentúr, upratovacie a čistiace 

služby, tlačiarenské a grafické služby, štúdie, expertízy, posudky, stravovanie, prídel do 

sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru a pod.  

 

V rámci služieb sa financovali aj mnohé odborné projekty, ako napr.: 

 

- Programovanie simulácií prostredia reálneho portálu, navigačné moduly podľa 

metodiky a UX testovanie prostredia – Zmluva č. 196/2018 (Netonce) – vo výške 

58 200 €. 

 

- Zabezpečenie mediálnej kampane pre WIFI PRE TEBA vo výške 131 645,38 € 

(návrh scenára a produkcia TV spotu, videospotu pre videoportály a rozhlasového 

spotu na tému "WIFI PRE TEBA", zmluvy na nákupy vysielacieho času – rozhlas, 

TV). 

 

- Návrh scenárov a produkcia 4 hraných TV spotov, 4 hraných videospotov pre 

videoportály a 4 rozhlasových spotov na tému "Nerobme z ľudí poštárov" –  kampaň 

pre prezentáciu benefitov Zákona proti byrokracii, ktorá pokračovala v roku 2019 – 

Zmluva č. 218/2018 (Kreativ Department) vo výške 46 800 €.  

 

- Nákup vysielacieho času v rádiu a TV v súvislosti s mediálnou kampaňou 

k vytvoreniu a prevádzkovaniu Integrovanej siete informačno-poradenských centier 

vo výške 58 748,40 €. 

 

- Projekt „Meranie indikátorov kvality a spokojnosti s el. službami VS a monitoring 

vybraných ukazovateľov pre oblasť rozvoja IS na roky 2017 – 2019 " - Rámcová 

dohoda č. 208/2017 (Actly, s.r.o) vo výške 54 344 €. 

 

- Právne poradenstvo pri elektronizácii verejnej správy – Realizačná zmluva č. 

OVO1-2015/000121-093 v zmysle Dodatku č. 1 a č. 2 (De Minimis) – 157 140 €. 

 

- Komplexné zabezpečenie poradenských služieb pre potreby Sekcie riadenie 

informatizácie v oblasti informatizácie verejnej správy a jednotného digitálneho trhu 

–  Zmluva č. 51/2017 (KPMG) – 62 301 €. 
 

- Poskytovanie komplexných právnych služieb vrátane sporovej a nesporovej agendy 

pre Úrad – Zmluva č. 22/2017 (AKMG) – 28 500 €. 
 

- Podpora činností sekcie riadenia investícií – Čiastková zmluva o poskytovaní 

služieb č. 14/2017 (KPMG, STENGL) vo výške 55 097,10 € a Čiastková zmluva o 
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poskytovaní služieb č. 132/2017 (KPMG, Stengl) vo výške 271 305,72 €, z toho zo 

štátneho rozpočtu 99 858,74 € a z fondov EÚ vo výške 171 446,98 €. 
 

- Komplexné zabezpečenie poradenských služieb pre potreby Sekcie riadenia 

informatizácie v oblasti širokopásmového pripojenia a siete novej generácie 

(broadband) – Zmluva č. 52/2017 (ProVera Consult) vo výške 94 291,20 €, z toho 

zo štátneho rozpočtu 49 492,80 € a z fondov EÚ 44 798,40 €. 

 

- Poradenské služby na účely podpory aktivít CKO – Čiastková zmluva o poskytnutí 

služieb č. 158/2017 (KPMG, Stengl) vo výške  1 129 879,78 €. Uvedené výdavky 

boli uhradené z fondov EÚ.  

 

- Poradenské služby na účely podpory činnosti aktivít CKO – zvyšovanie kvality a 

dostupnosti IS – Čiastková zmluva o poskytnutí služieb č. 164/2017 ((KPMG, 

Stengl) vo výške 726 939,74 €, z toho zo štátneho rozpočtu 221 832,33 € a z fondov 

EÚ 505 107,41 €. 
 

- Odborné poradenské služby vo veci "Príprava dokumentácie k verejnému 

obstarávaniu Národného projektu Dátová integrácia – Zmluva o poskytovaní 

poradenských služieb č. 42/2018 (LEGAL ART) vo výške 54 600 €. 
 

- Komplexný audit informačnej bezpečnosti ÚPPVII – Zmluva o dielo č. 56/2018 

(TooNet) vo výške 53 772 €. 

 

- Príprava časti dokumentácie k verejnému obstarávaniu Národného projektu Rozvoj 

platformy integrácie údajov (centrálna integračná platforma) a Manažment 

osobných údajov – Zmluva o poskytovaní poradenských služieb č. 248/2018 

(WALLENBERG) vo výške 57 600 €. 

 

- Vykonanie nezávislého auditu projektov predložených SK-NIC na schválenie 

ÚPPVII (hodnotiaca správa) – Zmluva č. 105/2018 (PWC) vo výške 35 520 €. 
 

- Pilotná podpora projektov experimentálneho vývoja a inovácií pre budovanie 

rozumných miest v SR (uznesenie č. 314/2017 z 28.6.2017) – 79 455,47 € (zvyšné 

zdroje boli použité v rámci bežných transferov). 
 

- Vypracovanie odborných analýz na základe požiadavky ÚPPVII – Zmluva o 

poskytovaní služieb č. 148/2018 (ŽU v Žiline) v zmysle Memoranda o porozumení 

s University of California Berkeley s Technickou univerzitou v Žiline vo výške 

172 680 €.  
 

- Vypracovanie Zámeru národného projektu OP EVS " Moderný a efektívne riadený 

úrad" – Zmluva o dielo č. 203/2018 (Arhur D. Little) vo výške 19  430 €. 
 

- Vypracovanie verzie Štúdie uskutočniteľnosti API Gateway na pripomienkovanie –  

Zmluva č. 197/2018 (WALLENBERG) vo výške 57 600 €. 
 

- Dohoda na vykonanie Diela 1 (Ex post hodnotenie dopadov implementácie NSRR 

na dosiahnutie strategického cieľa NSRR) a Diela 2 (Hodnotenie partnerstva pri 

vykonávaní Partnerskej dohody SR) – Čiastková zmluva o dielo č. 93/2017 (KPMG, 

Stengl) vo výške 1 049 175 €, z toho zo štátneho rozpočtu 463 200 € a z fondov EÚ 

585 975 €. 
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- Úhrada nezrovnalostí na základe pochybení vo verejnom obstarávaní kapitoly ÚV 

SR, MV SR a MF SR v súvislosti s vysporiadaním záväzkov na viacerých 

projektoch, ktoré prešli na Úrad – bežné výdavky (600) vo výške 403 638,51 €. 

 

- Okrem uvedeného, úrad v rámci kategórie 630 Tovary a služby realizoval viacero 

projektov EÚ, ktoré sú podrobnejšie uvedené v časti 1.3 
 

Prehľad výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby 
  Tab. č. 7                                                                                                                                                                               (€) 

Ekonomická 
klasifikácia 

Vecný popis 
Schválený 
rozpočet k 
31.12.2018 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2018 

Skutočné 
čerpanie k 
31.12.2018 

Zostatok k 
31.12.2018 

630 Tovary a služby 1 130 120,00 11 824 358,57 11 470 734,98 353 623,59 

ŠR  1 130 120,00 6 176 072,28 5 822 448,69 353 623,59 

EÚ + spolufin.  0,00 5 648 286,29 5 648 286,29 0,00 

631 Cestovné náhrady 86 000,00 274 421,85 260 733,33 13 688,52 

ŠR  83 000,00 165 180,83 151 492,31 13 688,52 

EÚ + spolufin.  0,00 109 241,02 109 241,02 0,00 

632 Energie, voda a komunikácie 27 000,00 89 495,10 89 490,18 4,92 

ŠR  27 000,00 89 055,45 89 050,53 4,92 

EÚ + spolufin.  0,00 439,65 439,65 0,00 

633 Materiál 151 000,00 430 619,24 418 829,25 11 789,99 

ŠR  151 000,00 169 252,60 157 462,61 11 789,99 

EÚ + spolufin.  0,00 261 366,64 261 366,64 0,00 

634 Dopravné 26 000,00 42 749,20 42 130,57 618,63 

ŠR  26 000,00 42 374,58 41 755,95 618,63 

EÚ + spolufin.  0,00 374,62 374,62 0,00 

635 Rutinná a štandardná údržba 12 000,00 1 647 128,29 1 502 300,45 144 827,84 

ŠR  12 000,00 1 230 572,29 1 085 744,45 144 827,84 

EÚ + spolufin.  0,00 416 556,00 416 556,00 0,00 

636  Nájomné za nájom 140 000,00 918 871,62 917 532,17 1 339,45 

ŠR  140 000,00 271 280,38 269 940,93 1 339,45 

EÚ + spolufin.  0,00 647 591,24 647 591,24 0,00 

637 Služby 688 120,00 8 421 073,27 8 239 719,03 181 354,24 

ŠR  688 120,00 4 208 356,15 4 027 001,91 181 354,24 

EÚ + spolufin.  0,00 4 212 717,12 4 212 717,12 0,00 

 

Medzirezortný podprogram 0EK13 Informačné technológie financované zo štátneho 

rozpočtu – ÚPPVII 

 

Veľký objem bežných výdavkov Úradu bol realizovaný v rámci tohto podprogramu. 

Schválený rozpočet v oblasti bežných výdavkov (600) na ňom predstavoval 70 000 €. V máji 

2018 boli však z MF SR delimitované na Úrad 3 informačné systémy: IS Integrovaných 

obslužných miest (IOM), Metainformačný systém (Meta IS) a IS Centrálnej správy 

referenčných údajov (CSRÚ), a to v zmysle Dodatku č. 3 k delimitačnému protokolu medzi MF 

SR a ÚPPVII z 27.4.2018. Po rozpočtových opatreniach zabezpečujúcich túto delimitáciu 

dosiahol upravený rozpočet v podprograme 0EK 13 výšku 1 907 810,29 € a čerpanie 

1 754 040,51 €.      

 

Medzirezortný podprogram 0EK13 obsahuje 6 prvkov:  

 

0EK1301 Systémy vnútornej správy 

0EK1302 Špecializované systémy 

0EK1303 Podporná infraštruktúra 
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0EK1304 IOM   

0EK1305 CSRÚ 

0EK1306 MetaIS 

 

V rámci prvých 3 prvkov sú financované výdavky na zabezpečenie bežných potrieb 

Úradu v oblasti informačných technológií. V kategórii 630 – Tovary a služby bolo na týchto 

prvkoch čerpaných 427 057,36 €.  

 

Zdroje boli použité na úhradu výkonov súvisiacich s pripojením do vládnej dátovej siete 

Govnet (Zmluva č. 38/2018 – NASES) vo výške 59 590,50 €, zabezpečenie hardvérového 

vybavenia pre Úrad a vládnu jednotku CSIRT vo výške 18 925,06 €, softvérových licencií 40 

879,23 € a služieb v oblasti informačno-komunikačných technológií vo výške 155 190,01 €.  

 

V rámci týchto služieb bola financovaná štúdia uskutočniteľnosti pre projekt Národný 

systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe (Zmluva o poskytnutí 

služieb č. 106/2018 - Ernst & Young) vo výške 39 600 €, konzultačné služby pokročilého 

zabezpečenia systému Linux (spolupráca pri činnosti CSIRT.SK – Systémové analýzy 

a programovanie, Zmluva o poskytnutí služieb č. 134/2018 – IT-CON) vo výške 11 880 €, 

projekt „Koordinačný a implementačný mechanizmus riadenia politiky jednotného digitálneho 

trhu, vrátane revízie a auditu pozícií, ako aj návrhu roadmapy a ďalšieho postupu (Zmluva o 

poskytovaní služieb č. 93/2018 – ALISTIQ) vo výške 47 100 €, Koncepcia riadenia IT aktív vo 

verejnej správe SR (Zmluva č. 157/2018 o poskytnutí služieb - T-Assets) vo výške 56 044,80 

€ a ostatné drobné služby.  

 

V rámci prvku 0EK1302 Špecializované systémy boli zo štátneho rozpočtu uhradené aj 

niektoré výdavky, ktoré boli pôvodne plánované uhradiť z fondov EÚ. Išlo o úhradu servisných 

služieb za 3. Q 2018 v rámci projektu Úpravy existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít 

ITMS2014+ a poskytnutie servisných služieb – Zmluva o dielo o poskytovaní služieb č. 

373/2016 (ATOS) vo výške 138 852 €, pri ktorej sa už koncom roka 2018 nepodarilo 

zabezpečiť schválenie žiadosti o zálohovú platbu v rámci projektu OP TP č.  301021B936 

Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+. Tieto výdavky budú refundované v roku 

2019.  

 

 V medzirezortnom podprograme, v rámci prvkov 0EK1304, 0EK1305 a 0EK1306, sú 

financované spomínané delimitované informačné systémy IOM, MetaIS a CSRÚ. Bežné 

výdavky sú používané na úhradu údržby softvéru na základe uzatvorených zmlúv o poskytovaní 

podporných služieb pre podporu jednotlivých IS a na úhradu služieb v oblasti informačno-

komunikačných technológií na základe zmlúv a dohôd na poskytnutie služieb systémovej a 

aplikačnej podpory informačných systémov. Na zabezpečenie IS IOM bolo takto vyčerpaných 

638 683,20 €, CSRÚ 454 392,45 € a MetaIS 233 907,50 €.    

 

Na zahraničné pracovné cesty Úradu (zabezpečenie dopravy a cestovných náhrad) bolo 

použitých 251 856,50 €, z toho 151 492,31 € zo štátneho rozpočtu a 100 364,19 € z fondov EÚ. 

8 876,83 € z refundácií (zo zdrojov EÚ a príslušného spolufinancovania) bolo vykreditovaných 

v iných kategóriách rozpočtovej klasifikácie. Z upraveného štátneho rozpočtu nebolo použitých 

13 688,52 €.  

 

Zahraničné pracovné cesty zamestnancov Úradu boli zamerané najmä:  
 

- Na zabezpečenie pravidelných pracovných stretnutí členských krajín EÚ a EK, na 

ktorých boli prediskutované témy zamerané  prierezovo na problematiku monitorovania 

a  hodnotenia vo vzťahu k riadeniu, implementácii a príprave nového PO 2021 – 2027 
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vrátane rozsiahlej agendy ukazovateľov pre nové PO. Účasť na zahraničných 

pracovných cestách umožnila získavanie informácií o príkladoch dobrej praxe v rámci 

implementácie EŠIF a o povinnostiach vyplývajúcich zo zmien v európskej legislatíve. 

Nové poznatky a  skúsenosti zamestnanci transformovali do metodického 

usmerňovania riadiacich orgánov a gestorov HP v oblasti monitorovania a hodnotenia.   
 

- Niektorí zamestnanci Úradu sa v roku 2018 zúčastnili aj stretnutí v rámci výmeny 

skúseností v oblasti hodnotenia a programovania EŠIF krajín V4+4, ktorého cieľom 

bola diskusia a spoločné stanovisko v oblasti presadzovania názorov na pôde EÚ pre 

oblasť hodnotenia v rámci prípravy PO 2021 – 2027. 

 

- Zahraničné pracovné cesty boli zamerané aj na zastrešenie Pracovnej skupiny Rady pre 

štrukturálne opatrenia v Bruseli. Od mája 2018 sú predmetom rokovaní návrhy nových 

legislatívnych predpisov EÚ, ktoré budú platiť od roku 2021. Nová legislatíva EÚ bude 

základom jednak pre budúcu Partnerskú dohodu SR, ako aj pre operačné programy SR 

na roky 2021 - 2027. Zástupcovia úradu sa preto aktívne zúčastňujú rokovaní, kde 

prebiehajú negociácie k jednotlivým legislatívnym návrhom EÚ pre politiku súdržnosti 

na obdobie 2021 - 2027. Účasť na rokovaní slúži jednak na presadzovanie národných 

pozícií na úrovni Rady EÚ a následne na informovanie národnej úrovne o priebehu 

a výsledku týchto rokovaní.  

 

- V súvislosti reprezentáciou Úradu na pôde medzinárodných organizácií, ktoré majú 

v kompetencii tému udržateľného rozvoja, boli ZPC realizované najmä v týchto 

organizáciách:  
 

- OSN so sídlom v New Yorku, kde delegácia SR prezentovala dobrovoľnú 

správu o implementácií Agendy 2030,  

- OECD so sídlom v Paríži, s ktorým bola uzatvorená z iniciácie Úradu 

medzinárodná zmluva o spolupráci v rámci implementácie Agendy 2030, 

- Pracovná skupina Rady EÚ pre Agendu 2030 v Bruseli, kde Úrad pravidelne 

zastupuje SR na úrovni EÚ v otázkach udržateľného rozvoja, 

- European Sustainable Development Network, kde Úrad reprezentuje SR v 

rámci medzinárodnej platformy, ktorá sa venuje téme udržateľného rozvoja na 

expertnej úrovni. 
 

- Zamestnancom Úradu bola tiež poskytnutá možnosť výmeny skúseností a príklady best 

practice v rámci procesu transformácie uhoľných regiónov v okolitých krajinách. Tým 

bolo umožnené naštartovať tento proces aj v regióne hornej Nitry na Slovensku 

a úspešné zapojenie sa do Iniciatívy EÚ pre uhoľné regióny v transformácii.  
 

- ZPC boli zamerané aj na zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov v oblasti 

využívania finančných nástrojov, štátnej pomoci a budovania inovačnej diplomacie. 

Súčasťou ZPC bolo aj budovanie kontaktov, ktoré v niekoľkých prípadoch vyústili do 

podpísania dohôd o spolupráci s ÚPVII 
 

- ZPC boli zamerané taktiež na získavanie poznatkov a výmenu skúseností na 

medzinárodných fórach v oblasti implementácie Agendy 2030 pre udržateľný rozvoj z 

hľadiska národných priorít – napr. účasť na Ázijsko-Európskom environmentálnom fóre 

k obehovej ekonomike, Medzinárodnej konferencii na tému Migračné toky a politiky 

integrácie a pod. 
 

- Okrem vyššie uvedeného boli ZPC zamerané na sprevádzanie podpredsedu vlády SR 

na zasadnutiach a prijatiach v rámci jeho úrovne.  
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Bežné transfery (640)  

 

Transfery vo výške 326 500 € v kategórii 642002 Transfery neziskovej organizácii 

poskytujúcej všeobecne prospešné služby, boli poskytnuté na základe Zmluvy o partnerstve a 

spolupráci č. 296/2018,  a to na projekt SK SIC IV - Projekt slovenského centra bezpečnejšieho 

internetu. Projekt je spolufinancovaný z európskeho programu CEF. Partnermi projektu sú 

eSlovensko Bratislava o. z. ako koordinátor, Linka detskej istoty n. o. (LDI) a ÚPPVII 

(pôvodne MŠVVaŠ SR).  

Po vstupe ÚPPVII do projektu, na jeho dofinancovanie vo výške 326 500 €, vykonalo 

MF SR koncom roka 2018 rozpočtové opatrenie č. 100 v prospech kapitoly ÚPPVII. Takto bolo 

zabezpečené dofinancovanie rozpočtu projektu vo výške 1 251 000 €. EK uhradila 625 000 € 

(50 % projektu) a MŠVVaŠ SR 299 000 €. 

Na nemocenské dávky bolo použitých 22 950,75 €, z toho zo štátneho rozpočtu v 11 

262,35 € a z fondov EÚ 11 688,40 €. Zvyšné refundácie vo výške 3 203,63 € bolo 

vykreditovaných v iných kategóriách rozpočtovej klasifikácie.  

 

Na odstupné a odchodné bolo použitých 5 725,50 €.  

 

Transfery právnickým osobám (644002) boli poskytnuté vo výške 778 692,32 € 

v zmysle uznesenia vlády SR č. 314 z 28.6.2017 k Návrhu pilotnej podpory projektov 

experimentálneho vývoja a inovácií pre budovania rozumných miest v Slovenskej 

republike, a to na základe zmlúv o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu. 

 

Okrem uvedeného bolo 3 551,97 € použitých na úhradu členských príspevkov 

medzinárodným organizáciám a 27 000 € predstavovali refundácie za členské príspevky 

uhradené ÚPPVII v roku 2017, ale vykreditované v iných kategóriách rozpočtovej klasifikácie.   

 

Iné bežné, ani kapitálové transfery príspevkovým organizáciám, štátnym fondom, 

občianskym združeniam alebo fyzickým osobám poskytnuté neboli. 

 
 Tab. č. 8                                                                                                                                                                               (€) 

Ekonomická 
klasifikácia 

Vecný popis 
Schválený 
rozpočet k 
31.12.2018 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2018 

Skutočné 
čerpanie k 
31.12.2018 

Zostatok k 
31.12.2018 

640 Bežné transfery 820 000,00 1 170 103,07 1 167 624,17 2 478,90 

ŠR  820 000,00 1 128 211,04 1 125 732,14 2 478,90 

EÚ + spolufin.  0,00 41 892,03 41 892,03 0,00 

642002 
Neziskovej organizácii 
poskytujúcej všeobecne 
prospešné služby 

0,00 326 500,00 326 500,00 0,00 

642012 Na odstupné 10 000,00 5 725,50 5 725,50 0,00 

642015 Na nemocenské dávky 20 000,00 27 325,60 26 154,38 1 171,22 

ŠR  20 000,00 12 433,57 11 262,35 1 171,22 

EÚ + spolufin.  0,00 14 892,03 14 892,03 0,00 

644002 
Transfery ostatnej právnickej 
osobe 

780 000,00 780 000,00 778 692,32 1 307,68, 

649003 
Transfery do zahraničia - 
Medzinárodnej organizácii 

10 000,00 30 551,97 30 551,97 0,00 

ŠR  10 000,00 3 551,97 3 551,97 0,00 

EÚ + spolufin.  0,00 27 000,00 27 000,00 0,00 
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Použitie kapitálových výdavkov (700)  

 

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov predstavoval 60 000 €. Po delimitácií 3 

informačných systémov IOM, MetaIS a CSRÚ a ďalších rozpočtových opatreniach, dosiahol 

upravený rozpočet kapitálových výdavkov výšku 6 859 200,31 € a čerpanie 6 845 380,37 €. 

Nevyčerpaných zostalo 13 819,94 €. 

Zo štátneho rozpočtu bolo vyčerpaných 3 769 726,76 € a z fondov EÚ a príslušného 

spolufinancovania 3 075 653,61 €. 

Väčšina kapitálových výdavkov bolo použitých v rámci medzirezortného podprogramu 

0EK13 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – ÚPPVII.  

 

V rámci prvkov 0EK1301, 0EK1302, 0EK1303 bolo vyčerpaných 301 406,30 € zo 

štátneho rozpočtu a 49 550,94 € z fondov EÚ a príslušného spolufinancovania, a to na 

nasledovné investičné akcie (IA):   

 

- IA č. 33945 – Nákup výpočtovej techniky – Zmluva o zabezpečení činností súvisiacich 

s ochranou  utajovaných   skutočností   č. 206/2018   (ALISON   Slovakia)   vo výške 

28 204,80 €.  

- IA č. 37597 – Redesign webového sídla ÚPPVII „vicepremier.gov.sk“ (STU Bratislava 

na základe objednávky) vo výške 43 140 € 

- IA č. 38643 – Vytvorenie webstránok ÚPPVII "Smart Cities" vo výške 15 000 € a webstránky   

"Eurofondy  2020+"   vo výške  21 600 €  (STU  Bratislava  na  základe objednávok).  

- IA č. 35942 – Úprava a rozširovanie funkcionalít ITMS2014+ vo výške 158 640,77 €. 

Išlo o úhradu korekcií z projektu Úprava existujúcich a rozširovanie nových 

funkcionalít ITMS2014+ a poskytnutie servisných služieb v rámci Zmluvy o dielo o 

poskytovaní služieb č. 373/2016 (ATOS). Na túto úhradu boli použité zdroje zo štátneho 

vo výške 123 033,28 € a zdroje z refundácií vo výške 35 607,49 € za realizované 

projekty EÚ.  

- IA č. 37725 – E-learningová platforma – softvér špeciálne prispôsobený potrebám 

obstarávateľa pre potreby interného vzdelávania zamestnancov –  Zmluva č. 142/180 

(MGROUP) vo výške 51 600 € 

- IA č. 38588 – Licencie CSIRT – Zab. licencie Magnet Axiom vo výške 6 683,67 € 

- IA č. 38553 – Tvorba web stránky IS IPC vo výške 4 620 € (STU Bratislava na základe 

objednávky) 

- IA č. 33944 – Výpočtová technika – obstaranie VT pre potreby Úradu vo výške 14 268 

€ na základe Kúpnej zmluva č. Z201719093_Z (Flex-it). Na túto úhradu boli použité 

zdroje zo štátneho vo výške 324,55 € a zdroje z refundácií vo výške 13 943,45 € za 

realizované projekty EÚ.  

- IA č. 37519 – Sieťové smerovače – Nákup sieťových smerovačov, príslušenstva a 

sieťových káblov na základe Zmluvy č. Z201824525_Z (PC SEMA) vo výške 7 200 € 
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V medzirezortnom podprograme, v rámci prvkov 0EK1304, 0EK1305 a 0EK1306, sú 

financované delimitované informačné systémy IOM, MetaIS a CSRÚ.  

 

Kapitálové výdavky boli vyčerpané na úhradu investičných akcií na základe 

Rámcových dohôd na poskytnutie služieb systémovej a aplikačnej podpory informačných 

systémov a na základe zmlúv o dodávke komponentov komunikačných procesov a procesov 

správy dát pre eGov služby 

 

- 0EK1304 IOM – IA č. 37560 – Obstaranie softvéru – Systémová a aplikačná podpora 

– 58 176 €.  

 

- 0EK1305 CSRÚ –  IA č. 37559 – Obstaranie ostatných nehmotných aktív – IS CSRÚ – 

web sídli Portál – 1 246 457,14 € – Zmluva č. 2014049202 o dodávke komponentov 

komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGOV služby (DXC Technology 

Slovakia).  

 

- 0EK1305 CSRÚ –  IA č. 37558 – Obstaranie softvéru – IS CSRÚ – technické 

zhodnotenie softvéru vo výške 2 150 928,92 € – Zmluva č. 2014049202 o dodávke 

komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGOV služby, v 

zmysle Dodatku č. 10 a č. 11 (DXC Technology Slovakia, Enterprise Services).  

 

- 0EK1306 MetaIS – IA č. 37557 – Obstaranie softvéru – Systémová a aplikačná podpora 

MetaIS – 12 758,40 €.  

  

Spolu bolo na zabezpečenie obstarania investičných akcií pre predmetné IS 

vyčerpaných 3 468 320,46 € zo štátneho rozpočtu. 

 

Zo zdrojov EÚ a príslušného spolufinancovania bolo vyčerpaných 3 075 653,61 € 

kapitálových výdavkov, z toho v rámci podprogramu 0ET02 Technická pomoc pre ÚPPVII 

v rámci OP TP vo výške 3 044 668,17 € a v rámci podprogramu 0ET03 Technická pomoc pre 

SO OP II vo výške 30 985,44 €, vrátane už spomínaných  refundácií 49 550,94 € použitých v 

medzirezortnom podprograme 0EK13.  

 

 

V rámci kapitálových výdavkov Úrad v roku 2018 realizoval tieto projekty EÚ:  

 

Podprogram 0ET03 Technická pomoc pre SO OP II 

311081H541 Materiálno-technické zabezpečenie pre SO OPII.................................30 985,44 € 

 

Podprogram 0ET02 Technická pomoc pre ÚPPVII v rámci OP TP 

301021C316 Úprava existujúcich a rozširovanie nových  

funkcionalít ITMS 2014+.......................................................................................3 014 174,59 € 

 

301021C235 Materiálno - technické zabezpečenie a mobilita zamestnancov  

CKO pre PO 2014 – 2020...........................................................................................28 851,90 € 

 

301011B351 Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete  

informačno-poradenských centier 1..............................................................................1 641,68 € 
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Použitie prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte formou rezerv v zákone o 

štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok vykázané nebolo.  

 
1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej  klasifikácie 

 

Všetky výdavky Úradu boli v roku 2018 realizované v skupine 01 Všeobecné verejné 

služby. Podrobnejšie členenie je uvedené v tabuľkovej časti v tabuľke č. 2.  

 

 

1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim 

 

Výdavky kapitoly na spoločné programy Slovenskej republiky a Európskej únie 

zaradené do výdavkov štátneho rozpočtu boli v roku 2018 v nasledovnej štruktúre:  

 

Celkovo bolo Úradu v roku 2018 poukázaných v rámci projektov EÚ 15 384 100,97 €, 

z toho prostriedkov EÚ vo výške 12 626 794,87 € a príslušného spolufinancovania vo výške 

2 757 306,10 €.  

 

Nepoužitých a presunutých zdrojov na použitie v roku 2018 (RO MF SR č. 157) zostalo 

812 838,71 €, z toho prostriedkov EÚ vo výške 665 893,38  € a príslušného spolufinancovania 

vo výške 146 945,33 €.  

 

Upravený  rozpočet a  skutočné čerpanie finančných prostriedkov na realizáciu 

projektov EÚ k  31.12.2018  predstavovalo 14 571 262,26 €, z toho prostriedkov EÚ vo výške 

11 960 901,49 € a príslušného spolufinancovania vo výške 2 610 360,77 €.  

 

 

Úrad v roku 2018 realizoval tieto projekty EÚ:  

 

 

301011C180: Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPPVII zapojených do 

implementácie HP UR (OP TP)................................................................................309 029,07 € 

Z toho:  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV................................................................232 098,37 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní.........................................................................75 080,26 € 

640 Bežné transfery......................................................................................................1 850,44 € 

 

 

301011C132: Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPPVII priamo zapojených 

do systému riadenia a koordinácie EŠIF (OP TP).................................................2 668 963,15 € 

Z toho:  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV.............................................................2 078 782,59 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní.......................................................................583 154,54 € 

640 Bežné transfery......................................................................................................7 026,02 € 

 

 

301010F464 Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚPPVII vykonávajúcich 

podporné  činnosti pre CKO a gestora HP UR (OP TP)...........................................128 065,34 € 

Z toho:  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV..................................................................94 645,44 €  

620 Poistné a príspevok do poisťovní.........................................................................33 260,23 €  

640 Bežné transfery.........................................................................................................159,67 € 
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301011M390 - Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK UPPVII  

zabezpečujúcich plnenie úloh v rámci strategického plánovania využívania  

finančných prostriedkov z fondov EÚ......................................................................145 823,36 € 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV................................................................107 850,45 €  

620 Poistné a príspevok do poisťovní.........................................................................37 675,22 €  

640 Bežné transfery.........................................................................................................297,69 € 

 

 

301011B208 - Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúcich podporu  

činností CKO (OP TP)..............................................................................................124 295,69 €  

Z toho:  

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru........................................93 020,56 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní.........................................................................31 275,13 € 

 

 

311081D408 Mzdy zamestnancov SO OP II v rokoch 2016 – 2019 (OP II)........1 478 516,66 € 

Z toho:  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV.............................................................1 098 493,66 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní.......................................................................380 023,00 € 

 

 

314011M119 Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných 

orgánoch štátnej správy (OP EVS)...........................................................................422 800,93 €  

Z toho:  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV................................................................288 108,26 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní.........................................................................75 864,11 € 

630 Tovary a služby....................................................................................................56 473,98 € 

640 Bežné transfery......................................................................................................2 354,58 € 

 

 

314011J794 Hodnotenie efektívnosti verejných  

výdavkov (revízia výdavkov) (OP EVS)..................................................................132 540,70 €  

Z toho:  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV..................................................................92 792,83 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní.........................................................................34 244,77 € 

630 Tovary a služby......................................................................................................5 503,10 € 

 

 

311081J004 Zabezpečenie externých hodnotiteľov a ochrany informačnej  

a komunikačnej infraštruktúry pre SO OPII v rokoch 2016 – 2019...........................10 647,55 € 

Z toho:  

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru..........................................2 757,55 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní...........................................................................7 890,00 € 

 

 

301011N301: Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti  

do implementácie a monitorovania EŠIF  

zavádzaním participatívnych postupov (OP TP).......................................................233 714,88 € 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV..................................................................40 854,17 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní.........................................................................56 586,41 € 

630 Tovary a služby..................................................................................................136 274,30 € 
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301011B351: Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete  

informačno-poradenských centier 1 (OP TP) a  

301011D694: Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete  

informačno-poradenských centier 2 (OP TP)...........................................................553 422,90 €  

Z toho:  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV................................................................342 810,10 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní.......................................................................119 073,24 € 

630 Tovary a služby...................................................................................................86 694,25  € 

640 Bežné transfery......................................................................................................3 203,63 € 

700 Kapitálové výdavky...............................................................................................1 641,68 € 

 

 

301011B949 Priestorové zab. ÚPVI ako CKO a gestora HP UR (OP TP)..............350 366,67 € 

636001 Budov, objektov alebo ich častí...................................................................268 049,79 € 

637004 Všeobecné služby...........................................................................................82 316,88 € 

 

 

301011C002 Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1 (OP TP).......................................237 020,55 €  

630 Tovary a služby..................................................................................................210 020,55 € 

640 Bežné transfery....................................................................................................27 000,00 € 

 

 

301011I571 Špecifické vzdelávanie AK EŠIF gestora HP UR (OP TP)......................3 889,91 €  

630 Tovary a služby......................................................................................................3 889,91 € 

 

 

301021C235 Materiálno - technické zabezpečenie a mobilita zamestnancov  

CKO pre PO 2014 – 2020 (OP TP)...........................................................................251 649,97 € 

630 Tovary a služby..................................................................................................222 798,07 € 

710 Kapitálové výdavky.............................................................................................28 851,90 € 

 

 

301010N565 Podujatia SK V4 + press (OP TP).........................................................51 069,65 €  

630 Tovary a služby....................................................................................................51 069,65 € 

 

 

301011C134 Zabezpečenie zasadnutí, stretnutí, workshopov,  

konferencií, podujatí a seminárov v súvislosti s riadením a  

koordináciou EŠIF na úrovni CKO (OP TP)..............................................................61 911,67 €  

630 Tovary a služby....................................................................................................61 911,67 € 

 

 

301011C218 Podpora CKO pri monitorovaní, hodnotení a koordinácii 

programov a projektov (OP TP).............................................................................2 164 401,44 € 

637005 Špeciálne služby........................................................................................1 578 426,44 € 

637011 Štúdie, expertízy, posudky...........................................................................585 975,00 € 

 

 

301011Q996 - Podpora SRIN pri hodnotení a strategickom plánovaní  

využívania programov a projektov EŠIF (OP TP)....................................................171 446,98 € 

637005 Špeciálne služby...........................................................................................171 446,98 € 
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301011F583 Právna podpora pre CKO (OP TP)..........................................................7 338,46 € 

637005 Špeciálne služby...............................................................................................7 338,46 € 

 

 

301011P031 Spolupráca s OECD na vytváraní protikorupčného 

prostredia pri programovaní a implementácií fondov v SR (OP TP)........................119 600,00 € 

637011 Štúdie, expertízy, posudky...........................................................................119 600,00 € 

 

 

301021B936 Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+ 

635009 Údržba softvéru (OP TP).............................................................................416 556,00 € 

 

 

301021N302 Poradenské a konzultačné služby na podporu systému  

pre Centrálne riadenie IT výdavkov v rámci EŠIF (OP TP).....................................598 696,49 € 

637005 Špeciálne služby...........................................................................................598 696,49 € 

 

 

301021L553 Poradenské a konzultačné služby pre podporu  

systému ITMS2014+ (OP TP)..................................................................................199 983,48 € 

637005 Špeciálne služby...........................................................................................199 983,48 € 

 

 

301021C316 Úprava existujúcich a rozširovanie nových  

funkcionalít ITMS 2014+ (OP TP)........................................................................3 014 174,59 € 

711003 Nákup softvéru..........................................................................................1 804 476,53 € 

718006 Rekonštrukcia a modernizácia softvéru....................................................1 209 698,06 € 

 

 

311081G866 Zabezpečenie konferencií, podujatí, pracovných ciest,  

seminárov a stretnutí pre SO OP II 

630 Tovary a služby....................................................................................................46 485,37 € 

 

 

311081H541 Materiálno-technické zabezpečenie pre SO OPII.................................32 928,49 € 

630 Tovary a služby......................................................................................................1 943,05 € 

700 Kapitálové výdavky.............................................................................................30 985,44 € 

 

 

301011B949 311080D599 Priestorové zabezpečenie ÚPPVII pre  

zamestnancov SO OPII.............................................................................................482 408,41 € 

636001 Budov, objektov alebo ich častí...................................................................379 541,45 € 

637004 Všeobecné služby.........................................................................................102 866,96 € 

 

311080D661 Legislatívne služby pre SO OP II 

630 Tovary a služby....................................................................................................67 459,50 € 

 

311081H549 Poskytovanie odborných poradenských služieb  

pre oblasť širokopásmového pripojenia a sietí novej generácie pre OP II 

630 Tovary a služby....................................................................................................86 054,40 € 

 

SPOLU zdroje z fondov EÚ a príslušné spolufinancovanie...........................14 571 262,26 € 
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Ostatné výdavky z iných prostriedkov zo zahraničia poskytnuté Slovenskej republike na 

základe medzinárodných zmlúv uzavretých medzi Slovenskou republikou a inými štátmi Úrad 

v roku 2017 nerealizoval.  

 

1.4. Finančné operácie 
 

Úrad v roku 2018 nerealizoval žiadne príjmové, ani výdavkové finančné operácie.  

 

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti 
 

A. Počty zamestnancov za kapitolu 

  

Celkové počty zamestnancov za kapitolu 
               Tab. č. 9                                                                                                                                             (osoby) 

 
Schválený limit                  

k 01. 01. 2018 
Upravený limit               

k 31. 12. 2018 

Skutočnosť (priemerný 

evidenčný prepočítaný 

počet) 
SPOLU 235 298 243 

Štátna služba 

Rozdelenie na štátnu a verejnú službu sa sleduje 

len v skutočnosti 

214 

Ostatní 29 

z toho:  

Verejná služba 28 

Ústavný činiteľ 1 1 1 

 

Úrad zabezpečuje plnenie úloh, ktoré mu ako služobnému úradu vyplývajú 

zo štátnozamestnaneckých vzťahov a úloh, ktoré mu ako zamestnávateľovi vyplývajú 

z pracovnoprávnych vzťahov a z právnych vzťahov pri výkone práce vo verejnom záujme. 

 

K 31.12.2018 mal Úrad v skutočnosti obsadených 267 miest, t. z. o 31 miest menej ako 

bol jeho upravený limit. Úrad v roku 2018 priebežne realizoval celkovo 160 výberových konaní 

s cieľom obsadiť všetky voľné funkčné miesta, avšak 79 z nich bolo vyhodnotených ako 

neúspešné a preto sa Úradu nepodarilo obsadiť všetky voľné funkčné miesta do konca roka 

2018.  

 

V priemernom prepočítanom stave mal Úrad 243 miest, z toho 214 miest bolo 

zaradených do štátnej služby, 28 miest bolo určených pre zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme a 1 miesto bolo určené ústavnému činiteľovi. 

 

Zmeny v Úrade počas roka 2018 

 

 Schválený limit zamestnancov na rok 2018 v počte 235 bol k 31.12.2018 upravený 

na 298 zamestnancov. Úpravy celkového limitu počtu zamestnancov Úradu boli realizované 

nasledovnými rozpočtovými opatreniami: 

 

1) zo dňa 9. mája 2018, č. 30/2018 bolo realizované navýšenie limitu počtu 

zamestnancov o +11 osôb v priemernom prepočítanom stave v nadväznosti 

na podpísaný Delimitačný protokol medzi MF SR, DataCentrom a ÚPPVII zo dňa 

29. marca 2018; 

 

2) zo dňa 21. mája 2018, č. 36/2018 bolo realizované navýšenie limitu počtu 

zamestnancov o +35 osôb v priemernom prepočítanom stave v nadväznosti 

na rokovanie s MF SR o odôvodnenej požiadavke ÚPPVII na prijatie nových 

zamestnancov nad rámec schváleného limitu počtu zamestnancov na rok 2018; 
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3) zo dňa 24. mája 2018, č. 39/2018 bolo realizované navýšenie limitu počtu 

zamestnancov o +12 osôb v priemernom prepočítanom stave v nadväznosti 

na rokovanie s MF SR o odôvodnenej požiadavke ÚPPVII na prijatie nových 

zamestnancov nad rámec schváleného limitu počtu zamestnancov na rok 2018, ako 

aj v súčinnosti s rozpočtovým opatrením č. 36/2018; 
 

4) zo dňa 12. júla 2018, č. 60/2018 bolo realizované navýšenie limitu počtu 

zamestnancov o +7 osôb v priemernom prepočítanom stave v nadväznosti 

na Dodatok č. 3 k Dohode o prechode práv a povinností medzi MF SR a ÚPPVII 

č. 102/2018 zo dňa 27. 04. 2018, ktorým boli na ÚPPVII delimitované 3 informačné 

systémy (IS IOM, CSRÚ a META IS) a s nimi súvisiace projekty a v nadväznosti 

na doložku vybraných vplyvov k zákonu č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach 

na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii); 
 

5) zo dňa 10. augusta 2018, č. 73/2018 bolo realizované zníženie limitu počtu 

zamestnancov o -2 osoby v priemernom prepočítanom stave v nadväznosti 

na Dohodu o prechode Implementačnej jednotky uzatvorenej medzi ÚPPVII 

a Úradom vlády Slovenskej republiky č. 168/2018; 
 

6) zo dňa 13. novembra 2018, č. 121/2018 bolo realizované navýšenie limitu počtu 

zamestnancov o +1 osobu v priemernom prepočítanom stave v nadväznosti 

na požiadavku ÚPPVII zabezpečiť výkon nových kompetencií vyplývajúcich 

zo zákona č. 69/2018 o Kybernetickej bezpečnosti, ochrany kybernetického 

priestoru SR vo verejnej správe a na zabezpečenie prevádzky CSIRT.SK; 
 

7) zo dňa 19. decembra 2018, č. 151/2018 bolo realizované zníženie limitu počtu 

zamestnancov o -1 osobu v priemernom prepočítanom stave v nadväznosti 

na Delimitačný protokol o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho 

rozpočtu na rok 2018 č. 9/2018-FINO uzatvorený medzi ÚPPVII a Ministerstvom 

zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 
 

Z upraveného limitu počtu 298 zamestnancov bolo 258 miest zaradených do štátnej 

služby, 39 miest bolo určených pre zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a 1 

miesto bolo určené ústavnému činiteľovi. 

 
B. Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV za kapitolu ÚPPVII  

 
Tab. č. 10                                                                                                                                                                                  (€) 

 
Schválený 
rozpočet 

k 01. 01. 2018 

Upravený 
rozpočet 

k 31. 12. 2018 

Skutočné 
čerpanie                      

k 31. 12. 2018 

Nevyčerpané 
prostriedky 
k 31.12.2018 

% 
plnenia 

UR 

610 Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV 
ŠR (kód 111) 751 446,00 2 318 999,53 2 318 897,78 101,75 100 % 

EÚ (kód 1AA1, 3AA1, 3AC1) 0,00 3 263 214,20 3 263 214,20 0,00 100 % 

Spolufinancovanie zo ŠR a Pro Rata 
(kód 1AA2, 1AA3, 3AA2, 3AA3, 3AC2) 

0,00    729 557,40    729 557,40 0,00 100 % 

SPOLU 751 446,00 6 311 771,13 6 311 669,38 101,75 100 % 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 

ŠR (kód 111) 334 631,00 1 383 937,26 1 383 377,95 559,31 99,98 % 

EÚ (kód 1AA1, 3AA1, 3AC1) 0,00 1 024 654,95 1 024 654,95 0,00 100 % 

Spolufinancovanie zo ŠR a Pro Rata 
(kód 1AA2, 1AA3, 3AA2, 3AA3, 3AC2) 

0,00    228 679,86    228 679,86 0,00 100 % 

SPOLU 334 631,00 2 637 272,07 2 636 712,76 559,31 99,98 % 
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Schválený rozpočet v bežných výdavkoch na kategórii 610 – mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné osobné vyrovnania v objeme 751 446 € bol k 31.12.2018 upravený na výšku 

6 311 771,13 €. Finančné prostriedky pre vyplatenie miezd, platov, služobných príjmov 

a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancom ÚPPVII boli čerpané v plánovanom 

harmonograme. Čerpanie mzdových výdavkov pozostávalo z rozpočtových finančných 

prostriedkov a refundácií miezd oprávnených zamestnancov z projektov Financovanie 

mzdových nákladov oprávnených AK ÚPPVII zapojených do implementácie HP UR, 

Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPPVII priamo zapojených do systému 

riadenia a koordinácie EŠIF, Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚPPVII 

vykonávajúcich podporné činnosti pre CKO a gestora HP UR, Financovanie mzdových 

výdavkov oprávnených AK ÚPPVII zabezpečujúcich plnenie úloh v rámci strategického 

plánovania využívania finančných prostriedkov z fondov EÚ, Mzdy zamestnancov SO OP II 

v  rokoch 2016 – 2019, Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v 

ústredných orgánoch štátnej správy a Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revízia 

výdavkov).  

 

 V Štátnej pokladnici je na kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné 

vyrovnania upravený rozpočet vo výške 6 695 435,40 € a skutočné čerpanie vo výške 

6 695 333,65 €.  

 

Rozdiel v skutočnom čerpaní vo výške 383 664,27 € je spôsobený prevádzaním 

finančných prostriedkov EU platobnými poukazmi priamo cez Štátnu pokladnicu. Jedná sa 

o refundácie miezd zamestnancov spolupracujúcim VÚC – partnerom ÚPPVII k projektu 

č. 301011B351 Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských 

centier 1, tiež k projektu č. 301011D694 Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete 

informačno-poradenských centier 2 a o refundáciu miezd zamestnancov MV SR 

spolupracujúcim na projekte č. 301011N3001 Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti 

do implementácie a monitorovania EŠIF zavádzaním participatívnych postupov.  

 

 

Prehľad čerpania osobných výdavkov zamestnancov ÚPPVII a zamestnancov partnerov 

k vyššie uvedeným projektom: 

 
Čerpanie rozpočtu / EK EK 610 EK 620 

Zamestnanci ÚPPVII 6 311 669,38 € 2 636 712,76 € 

Spolupracujúce VUC 342 810,10 € 119 073,24 € 

Spolupracujúce MV SR 40 854,17 € 56 586,41 € 

ČERPANIE ROZPOČTU SPOLU v ŠP: 6 695 333,65 € 2 812 372,41 € 

 

 

1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly 
 

Úrad v roku 2018 nemal vo svojej pôsobnosti žiadne príspevkové organizácie.  
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2. Tabuľková časť 
 

Tabuľka č. 1  Celkový prehľad príjmov a výdavkov kapitoly 

Tabuľka č. 2  Výdavky kapitoly podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie 

Tabuľka č. 3  Finančné operácie kapitoly 

Tabuľka č. 4  Záväzné ukazovatele kapitoly 
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3. Prílohy 

 

1. Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných v hodnotenom 

rozpočtovom roku 2018 na Úrade podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu 

2. Ročná monitorovacia správa podľa § 9 ods. 4 písm. e) zákona o rozpočtových pravidlách. 

3. Organizačná schéma: Organizačná schéma kapitoly platná k 31.12. rozpočtového roka sa 

nepredkladá, keďže Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu nemal v roku 2018 vo svojej pôsobnosti žiadne rozpočtové 

a príspevkové organizácie. 
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Príloha č. 1  

 

 

Zhodnotenie výsledkov interných a externých kontrol vykonaných 

v hodnotenom rozpočtovom roku 2018 na Úrade podpredsedu vlády 

Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. 
 

 

Interné kontroly:  

 

 

Oddelenie vnútorného auditu Úradu v roku 2018 vykonalo a ukončilo štyri vnútorné 

audity, zmysle Ročného plánu vnútorných auditov na rok 2018. 

 

 

Vnútorný audit č. 1/2018 bol zameraný na výber žiadateľov z výzvy SRIN  2/2017 na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu projektov experimentálneho vývoja 

a inovácií  pre budovanie rozumných obcí a miest v Slovenskej republike.  

Cieľom vnútorného auditu bolo overiť a hodnotiť splnenie podmienok na poskytnutie 

verejných financií a dodržiavanie podmienok ich použitia. 

Predmetom auditu bolo overenie a zhodnotenie súladu interných riadiacich aktov úradu, 

ktoré upravujú  poskytovanie dotácií s relevantnou legislatívou, nastavenie procesu 

poskytovania dotácie. V čase výkonu vnútorného auditu nebolo vykonané vyúčtovanie 

poskytnutej dotácie.  

Vnútorný audit bol vykonaný ako systémový audit, bolo zistených celkom sedem 

nesystémových nedostatkov, z toho jeden nedostatok strednej závažnosti (formálne 

vykonávanie základnej finančnej kontroly) a  šesť nedostatkov nízkej závažnosti. Audítorská 

skupina definovala jeden návrh na zlepšenie, týkajúci sa zjednotenia odborných 

terminologických pojmov. Porušenie finančnej disciplíny nebolo zistené. 

 

 

Vnútorný audit č. 2/2018 bol vykonaný ako systémový audit vnútorného kontrolného 

systému a vybraných činností Odboru koordinácie projektov EŠIF na vybraných dvoch 

projektoch financovaných z Operačného programu Technická pomoc, kde úrad vystupuje 

v pozícii prijímateľa. 

Vnútorným auditom bolo zistených osem nedostatkov, všetky nesystémové. Šesť 

nedostatkov bolo nízkej závažnosti, dva nedostatky boli strednej závažnosti. 

Porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nebolo zistené.  

 

 

Vnútorný audit č. 3/2018 bol zameraný na oblasť vzdelávania zamestnancov úradu, 

audit bol vykonaný ako audit zhody. 

Vnútorným auditom bolo zistených celkom osem nedostatkov nízkej 

závažnosti,  nesystémových. Audítorská skupina definovala jeden návrh na zlepšenie, týkajúci 

sa prednášania odbornej problematiky vlastnými zamestnancami (ide o vytvorenie „lektorského 

zboru“ z tých zamestnancov úradu, ktorí prednášajú pre iné subjekty odbornú problematiku, 

aby zamestnanci úradu nevyužívali komerčné vzdelávacie inštitúcie). Porušenie finančnej 

disciplíny nebolo zistené.  
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Vnútorný audit č. 4/2018 bol vykonaný ako následný audit plnenia opatrení a 

odporúčaní z vnútorného auditu č. 1/2017, zameraného na vykonávanie základnej finančnej 

kontroly.  Následným auditom bolo zistených 7 nedostatkov, z toho šesť nesystémových 

a jeden systémový. Päť nedostatkov bolo strednej závažnosti, z toho jeden nedostatok bol 

systémový, jeden nedostatok bol vysokej závažnosti a jeden nedostatok bol s nízkou 

závažnosťou. 

Vnútorným auditom č. 4/2018 bolo zistené porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 

31 ods. 1 písm. k)  zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (nedostatok č. 2) – nedodržanie povinnosti zverejniť 

prílohy povinne zverejňovanej zmluvy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, v súlade so 

zákonom o slobodnom prístupe, čím došlo k nedodržaniu ustanoveného alebo určeného 

spôsobu nakladania s verejnými prostriedkami. 

V roku 2018  boli priebežne vykonané dokumentárne overenie splnenia 

prijatých  opatrení  z jednotlivých vnútorných auditov, ktorých termín splnenia bol do konca 

roka 2018.  

 

 

Externé kontroly:  

 

 

Audítorská skupina sekcie auditu a kontroly Ministerstva financií SR, v zmysle 

poverenia č. MF/017652/2018-1451 zo dňa 26.10.2018, začala v novembri 2018 na Úrade 

vykonávať vládny audit č. 18100046-P-01. Auditované obdobie bolo od 01.01.2017 do 

31.12.2017 a súvisiace obdobia. Vládny audit bol ukončení v marci 2019.  

 

Vládnym auditom bolo overené dodržiavanie zákona o rozpočtových pravidlách 

verejnej správy, dodržiavanie zákona o verejnom obstarávaní, plnenie vybratých zmlúv, 

dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri vykonávaní finančnej kontroly, 

dodržiavanie povinnosti vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám, 

dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri vedení účtovníctva a pri výkone 

inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov a dodržiavanie zákona o 

cestovných náhradách pri poskytovaní náhrad výdavkov a iných plnení pri tuzemských a 

zahraničných pracovných cestách a zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom. 

 

Vládny audit zistil celkovo 26 nedostatkov, z toho finančne vyčísliteľné nedostatky boli 

vo výške 21 679,55 eur. Odvod za porušenie rozpočtovej disciplíny, podľa § 31 ods. 1 písm. b) 

zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy, v sume 8 569,55 eur Úrad poukázal na 

príjmový účet ŠR MF SR dňa 8.4.2019. So zvyšnou sumou 13 110 eur Úrad nesúhlasil 

a nedostatok, z ktorého vyplýva predmetné porušenie rozpočtovej disciplíny, bude riešený 

v správnom konaní.  

 

Písomný zoznam splnených opatrení prijatých na nápravu zistených nedostatkov a na 

odstránenie príčin ich vzniku predloží Úrad Ministerstvu financií SR  v lehote do 28.6.2019.  



Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2018
04 - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Hlavný monitorovateľ: Ján Matejka (UPVII)

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania
( v eurách )

Zdroje financovania Schvál.rozp. 2018 Upravený rozpočet
k 31.12.2018

Skutočnosť do
31.12.2018

Štátny rozpočet 3 096 197 29 362 029 28 991 446

-> prostriedky kapitoly 3 096 197 14 790 767 14 420 183

-> prostriedky EÚ 0 11 960 901 11 960 901

-> prostriedky spolufinancovania zo ŠR 0 2 610 361 2 610 361

 - Rozpočet kapitoly 3 096 197 14 151 940 13 781 357

 - Rozpočtové prostriedky kapitoly 3 096 197 11 297 446 10 926 863

 - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.) 0 2 348 038 2 348 038

 - Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020 0 2 348 038 2 348 038

 - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR 0 506 456 506 456

 - Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020 0 506 456 506 456

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov 0 15 210 089 15 210 089

 - Zo štátneho rozpočtu 0 3 493 320 3 493 320

 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 3 493 320 3 493 320

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. 0 9 612 864 9 612 864

 - Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020 0 9 612 864 9 612 864

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR 0 2 103 904 2 103 904

 - Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020 0 2 103 904 2 103 904

Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2018 Upravený rozpočet
k 31.12.2018

Skutočnosť do
31.12.2018

Por.
č.

Kód
programu

Výdavky spolu za kapitolu 28 991 44629 362 0293 096 197

Výkon funkcie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuA  0ET 2 996 197 23 670 672 23 467 678

 - Tvorba a implementácia politíka)  0ET01 8 896 4169 099 4102 996 197

 - Technická pomoc pre ÚPPVII v rámci OP TPb)  0ET02 11 811 42011 811 4200

 - OP TP – gestor HP UR – PO 11.  0ET0201 0 309 029 309 029

 - OP TP – SCKO – PO 12.  0ET0202 0 6 171 945 6 171 945

 - OP TP –  SCKO – PO 23.  0ET0203 0 4 399 561 4 399 561

 - OP TP - SRIN - PO 14.  0ET0204 0 145 823 145 823

 - OP TP - IPC 1 a 25.  0ET0206 0 785 062 785 062

 - Technická pomoc pre SO OPIIc)  0ET03 2 204 5002 204 5000

 - Národný projekt pre ÚPPVII (SRIN) v rámci OP EVSd)  0ET04 555 342555 3420

Medzirezortné programy a podprogramy, ktorých je kapitola gestorom a účastníkom:

Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu 0EK

Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad podpredseduB  0EK13 100 000 5 691 357 5 523 767
Gestor: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

 - Systémy vnútornej správy1.  0EK1301 0 107 948 107 945

 - Špecializované systémy2.  0EK1302 0 261 885 261 885

 - Podporná infraštruktúra3.  0EK1303 100 000 381 392 358 634

 - IOM4.  0EK1304 0 824 561 696 859

 - CSRU5.  0EK1305 0 3 851 779 3 851 779

 - MetaIS6.  0EK1306 0 263 792 246 666

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

0ET - Výkon funkcie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Výkon funkcie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Zámer:
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2018

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2018

Upravený rozpočet
k 31.12.2018

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 996 197 9 099 410 8 896 416
1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 2 348 038 2 348 038
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 407 739 407 739
1AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 98 717 98 717
3AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 9 176 475 9 176 475
3AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 1 599 151 1 599 151
3AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 385 801 385 801
3AC1   -  Európsky sociálny fond 0 436 389 436 389
3AC2   -  Európsky sociálny fond 0 118 953 118 953

2 996 197Spolu 23 670 672 23 467 678

Zabezpečiť všetky činnosti potrebné pre výkon ústavných právomocí podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie: ÚPPVII v rámci svojej pôsobnosti plnil v roku 2018 najmä úlohy v oblasti riadenia, koordinácie a dohľadu nad využívaním finančných prostriedkov z fondov
Európskej únie, v oblasti informatizácie spoločnosti a v oblasti investícií.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2017

R
2018

R + 1
2019

R + 2
2020 2021

R + 3 R + 4
2022

R + 5
2023

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie činnostíVýstupu

logická

áno áno

2015 2016

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Peter Šesták

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET01 - Tvorba a implementácia politík

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2018

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2018

Upravený rozpočet
k 31.12.2018

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 996 197 9 099 410 8 896 416
2 996 197Spolu 9 099 410 8 896 416

Zabezpečiť podporu plnenia úloh vyplývajúcich zo Štatútu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie: ÚPPVII sa v roku 2018 podieľal na tvorbe a uskutočňovaní jednotnej štátnej politiky v oblasti využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,
ako aj v oblasti informatizácie spoločnosti a investícií.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2017

R
2018

R + 1
2019

R + 2
2020 2021

R + 3 R + 4
2022

R + 5
2023

Typ:
MJ:

A - Zabezpečiť plnenie úloh podľa Štatútu ÚPVIIVýsledku

logická

áno áno

2015 2016

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Peter Šesták

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET02 - Technická pomoc pre ÚPPVII v rámci OP TP
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2018

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2018

Upravený rozpočet
k 31.12.2018

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0
1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 2 348 038 2 348 038
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 407 739 407 739
1AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 98 717 98 717
3AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 7 367 462 7 367 462
3AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 1 279 719 1 279 719
3AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 309 746 309 746

0Spolu 11 811 420 11 811 420

Vytvoriť odbornú a efektívnu podporu pre riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie: Prostredníctvom implementácie projektov OPTP bola zabezpečená podpora administratívnych kapacít CKO pre riadenie a implementáciu európskych
štrukturálnych a investičných fondov. Projekty technickej pomoci boli zamerané na refundáciu miezd interných zamestnancov a dohodárov, zabezpečenie materiálno-
technického vybavenia, financovanie nákladov na vzdelávanie a pracovné cesty, zabezpečenie poradenských a právnych služieb, zabezpečenie podujatí, ako aj
komplexnú podporu ITMS214+ a ITMS II a iné oblasti podľa požiadaviek CKO.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPPVII (monitorovacie správy implementovaných projektov)

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2017

R
2018

R + 1
2019

R + 2
2020 2021

R + 3 R + 4
2022

R + 5
2023

Typ:
MJ:

A - Zabezpečiť podporu riadenia a implementácie EŠIFVýsledku

logická

áno áno

2015 2016

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Peter Šesták

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0201 - OP TP – gestor HP UR – PO 1

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2018

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2018

Upravený rozpočet
k 31.12.2018

1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 49 386 49 386
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 8 720 8 720
1AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 2 076 2 076
3AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 204 204 204 204
3AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 36 058 36 058
3AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 8 585 8 585

0Spolu 309 029 309 029

Podporiť administratívne kapacity gestora HP UR.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie: Realizáciou projektov technickej pomoci boli vytvorené podmienky pre fungovanie Odboru prierezových priorít, ktorý je gestorom CKO.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPPVII (monitorovacie správy implementovaných projektov)

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2017

R
2018

R + 1
2019

R + 2
2020 2021

R + 3 R + 4
2022

R + 5
2023

Typ:
MJ:

A - Priemerný počet podporených AK gestora HP URVýstupu

počet osôb

8 8

2015 2016

7

8

8,83

8

9,35

13 8

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Peter Šesták

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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0ET0202 - OP TP – SCKO – PO 1

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2018

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2018

Upravený rozpočet
k 31.12.2018

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0
1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 1 736 241 1 736 241
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 306 582 306 582
1AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 72 996 72 996
3AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 3 328 457 3 328 457
3AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 587 733 587 733
3AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 139 936 139 936

0Spolu 6 171 945 6 171 945

Zabezpečiť podporu administratívnych kapacít CKO pre riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie: Prostredníctvom implementácie projektov OPTP bola zabezpečená podpora administratívnych kapacít CKO pre riadenie a implementáciu európskych
štrukturálnych a investičných fondov. Projekty technickej pomoci boli zamerané na refundáciu miezd interných zamestnancov a dohodárov, zabezpečenie materiálno-
technického vybavenia, financovanie nákladov na vzdelávanie a pracovné cesty, zabezpečenie poradenských a právnych služieb, zabezpečenie podujatí a iné oblasti
podľa požiadaviek CKO.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPPVII (monitorovacie správy implementovaných projektov)

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2017

R
2018

R + 1
2019

R + 2
2020 2021

R + 3 R + 4
2022

R + 5
2023

Typ:
MJ:

A - Zabezpečiť podporu administratívnych kapacít CKOVýsledku

logická

áno áno

2015 2016

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Peter Šesták

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0203 - OP TP –  SCKO – PO 2

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2018

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2018

Upravený rozpočet
k 31.12.2018

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0
1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 445 643 445 643
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 78 691 78 691
1AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 18 736 18 736
3AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 3 164 636 3 164 636
3AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 558 805 558 805
3AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 133 049 133 049

0Spolu 4 399 561 4 399 561

Zvýšiť kvalitu, štandard a dostupnosť IS pre európske štrukturálne a investičné fondy.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie: Implementácia projektov OPTP zameraných v rámci PO2 najmä na vývoj a podporu IMTS2014+, ako aj podporu ITMS II, prispela k zvýšeniu kvality,
štandardu a dostupnosti IS pre EŠIF.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPPVII (monitorovacie správy implementovaných projektov)

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2017

R
2018

R + 1
2019

R + 2
2020 2021

R + 3 R + 4
2022

R + 5
2023

Typ:
MJ:

A - Zabezpečiť zvýšenú kvalitu, štandard a dostupnosť IS pre EŠIFVýsledku

logická

áno áno

2015 2016

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Peter Šesták

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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0ET0204 - OP TP - SRIN - PO 1

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2018

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2018

Upravený rozpočet
k 31.12.2018

3AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 119 663 119 663
3AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 21 130 21 130
3AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 5 031 5 031

0Spolu 145 823 145 823

Zabezpečiť podporu administratívnych kapacít SRIN pre riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie: Prostredníctvom implementácie projektov zameraných na refundáciu mzdových výdavkov, zabezpečenie špecifického vzdelávania a zabezpečenie
poradenských, konzultačných a právnych služieb pre SRIN bola zabezpečená podpora administratívnych kapacít SRIN pre riadenie a implementáciu EŠIF.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPPVII (monitorovacie správy implementovaných projektov)

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2017

R
2018

R + 1
2019

R + 2
2020 2021

R + 3 R + 4
2022

R + 5
2023

Typ:
MJ:

A - Zabezpečiť podporu administratívnych kapacít SRINVýstupu

logická

áno áno

2015 2016

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Peter Šesták

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0205 - OP TP - SRIN - PO 2

Zvýšiť kvalitu, štandard a dostupnosť IS pre európske štrukturálne a investičné fondy.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne neplní.
Zdôvodnenie prečo: V rámci prioritnej osi 2 OPTP bol plánovaný projekt pre podporu SRIN v oblasti materiálno-technického zabezpečenia. Tento však nebol realizovaný,
pretože v predmetnom období nevznikli výdavky takéhoto charakteru, ktoré by mohli byť predmetom projektu OPTP.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPPVII (monitorovacie správy implementovaných projektov)

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2017

R
2018

R + 1
2019

R + 2
2020 2021

R + 3 R + 4
2022

R + 5
2023

Typ:
MJ:

A - Zabezpečiť zvýšenú kvalitu. Štandard a dostupnosť IS pre EŠIFVýstupu

logická

áno áno

2015 2016

áno

áno

nie

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Peter Šesták

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0206 - OP TP - IPC 1 a 2

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2018

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2018

Upravený rozpočet
k 31.12.2018

1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 116 767 116 767
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 13 746 13 746
1AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 4 909 4 909
3AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 550 503 550 503
3AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 75 993 75 993
3AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 23 144 23 144

0Spolu 785 062 785 062

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier v 6 VÚC (TT, TN,ZA,PO,KE,NR) do konca roka 2018
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa splnil.
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Zdôvodnenie: Prostredníctvom implementácie projektu „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 1“ bolo zabezpečené
vytvorenie a následná podpora Informačno-poradenských centier v 6 VÚC – Trnava, Nitra, Trenčín, Žilina, Prešov a Košice.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPPVII (monitorovacie správy implementovaných projektov)

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2017

R
2018

R + 1
2019

R + 2
2020 2021

R + 3 R + 4
2022

R + 5
2023

Typ:
MJ:

A - Počet vytvorených IPCVýstupu

počet

2015 2016

6

6

Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier v meste Banská Bystrica do konca roka 2018
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa splnil.
Zdôvodnenie: Prostredníctvom implementácie projektu „Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských centier 2“ bolo zabezpečené
vytvorenie a následná podpora Informačno-poradenského centra v Banskej Bystrici.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPPVII (monitorovacie správy implementovaných projektov)

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2017

R
2018

R + 1
2019

R + 2
2020 2021

R + 3 R + 4
2022

R + 5
2023

Typ:
MJ:

A - Počet vytvorených IPCVýstupu

počet

2015 2016

1

1

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Peter Šesták

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET03 - Technická pomoc pre SO OPII

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2018

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2018

Upravený rozpočet
k 31.12.2018

3AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 1 809 013 1 809 013
3AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 319 432 319 432
3AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 76 055 76 055

0Spolu 2 204 500 2 204 500

Vytvoriť podmienky pre podporu efektívnej implementácie prioritnej osi Informačná spoločnosť prostredníctvom stabilizácie a vzdelávania administratívnych kapacít,
zabezpečenie technického vybavenia a technologickej podpory zapojených útvarov.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie: V rámci technickej pomoci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra boli počas sledovaného obdobia implementované projekty, ktoré pokrývajú
oblasti stabilizácie a vzdelávania AK, ako aj zabezpečenie technického vybavenia a technologickej podpory zamestnancov Sprostredkovateľského orgánu pre OPII.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2017

R
2018

R + 1
2019

R + 2
2020 2021

R + 3 R + 4
2022

R + 5
2023

Typ:
MJ:

A - Miera fluktuácie administratívnych kapacítVýsledku

%

9,07 9

2015 2016

6

9,07

29

9,07

6

9,07 9,07

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Peter Šesták

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET04 - Národný projekt pre ÚPPVII (SRIN) v rámci OP EVS
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2018

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2018

Upravený rozpočet
k 31.12.2018

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0
3AC1   -  Európsky sociálny fond 0 436 389 436 389
3AC2   -  Európsky sociálny fond 0 118 953 118 953

0Spolu 555 342 555 342

Vybudovať odborne pripravený tím pracovníkov, tvoriacich analytickú jednotku ÚPVII, na vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania a metodickú prípravu
strategických dokumentov.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie: Podprogram v roku 2018 obsahoval dva projekty. V projekte „ Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch štátnej
správy“ sa cieľ naplnil na 100 % prijatím 4 pracovníkov a v druhom projekte „ Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej
správy“ sa cieľ plní priebežne prijatím 1 pracovníka. Na 4 miesta sú vyhlasované výberové konania s postupným nástupom odborných zamestnancov. Cieľ v druhom
projekte nebolo možné splniť na 100 %, pretože nebolo možné nájsť vhodných kandidátov na dané pracovné pozície.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2017

R
2018

R + 1
2019

R + 2
2020 2021

R + 3 R + 4
2022

R + 5
2023

Typ:
MJ:

A - Počet zamestnancov vybudovanej analytickej jednotky ÚPVIIVýstupu

počet

10 10

2015 2016

0

10

5

10 10

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Peter Šesták

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0D40P - SK PRES 2016 - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatiku
Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu

Zabezpečiť efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2018

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2018

Upravený rozpočet
k 31.12.2018

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 100 000 2 198 037 2 030 447
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 3 493 320 3 493 320

100 000Spolu 5 691 357 5 523 767

Sledovať a riadiť objem výdavkov na jednotlivé informačné technológie z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich
zefektívnenia.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie: V roku 2018 ÚPPVII posúdil v spolupráci s Ministerstvom financií SR 400 rozpočtových opatrení správcov kapitol vo forme žiadostí a oznámení v  celkovej
výške cca 240 mil. EUR.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2017

R
2018

R + 1
2019

R + 2
2020 2021

R + 3 R + 4
2022

R + 5
2023

Typ:
MJ:

A - Zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku a údržbu jednotlivých ITVýstupu

logická

áno áno áno

2015 2016

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
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Ján Matejka

Peter Šesták

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK13 - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2018

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2018

Upravený rozpočet
k 31.12.2018

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 100 000 2 198 037 2 030 447
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 3 493 320 3 493 320

100 000Spolu 5 691 357 5 523 767

Sledovať a riadiť objem výdavkov na všeobecné systémy, špecializované systémy a všeobecnú infraštruktúru.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie: V roku 2018 ÚPPVII sledoval a riadil výdavky na všeobecné systémy, špecializované systémy a všeobecnú infraštruktúru, ktoré boli vždy realizované z
príslušných prvkov programovej štruktúry s cieľom efektívneho využitia výdavkov zo štátneho rozpočtu.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2017

R
2018

R + 1
2019

R + 2
2020 2021

R + 3 R + 4
2022

R + 5
2023

Typ:
MJ:

A - Zefektív. využitie výdavkov zo ŠR na všeobecné, špecializované systémy a všeob.infraštruktúruVýstupu

logická

áno áno

2015 2016

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Peter Šesták

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK1301 - Systémy vnútornej správy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2018

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2018

Upravený rozpočet
k 31.12.2018

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 82 948 82 945
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 25 000 25 000

0Spolu 107 948 107 945

Sledovať a riadiť objem výdavkov na všeobecné systémy, ktoré používa správca kapitoly na zabezpečenie prevádzky
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie: V roku 2018 ÚPPVII sledoval a riadil výdavky na všeobecné systémy s cieľom efektívneho využitia výdavkov zo štátneho rozpočtu, ktoré boli použité na
zabezpečenie prevádzky ÚPPVII.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2017

R
2018

R + 1
2019

R + 2
2020 2021

R + 3 R + 4
2022

R + 5
2023

Typ:
MJ:

A - Zefektívnené využitie výdavkov zo ŠR na všeob.systémy na zabez. prev. správcu kap.Výstupu

logická

áno áno

2015 2016

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Peter Šesták

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK1302 - Špecializované systémy
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2018

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2018

Upravený rozpočet
k 31.12.2018

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 261 885 261 885
0Spolu 261 885 261 885

Sledovať a riadiť objem výdavkov na špecializované systémy, ktoré správca kapitoly využíva na zabezpečenie svojich kompetencií
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie: V roku 2018 ÚPPVII sledoval a riadil výdavky na špecializované systémy s cieľom efektívneho využitia výdavkov zo štátneho rozpočtu, ktoré boli použité na
zabezpečenie kompetencií ÚPPVII v tejto oblasti.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2017

R
2018

R + 1
2019

R + 2
2020 2021

R + 3 R + 4
2022

R + 5
2023

Typ:
MJ:

A - Zefektív.využitie výdavkov zo ŠR na špecializ. syst., kt.správca kap.využiva na zabez.kompetenciíVýstupu

logická

áno áno

2015 2016

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Peter Šesták

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK1303 - Podporná infraštruktúra

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2018

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2018

Upravený rozpočet
k 31.12.2018

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 100 000 381 392 358 634
100 000Spolu 381 392 358 634

Sledovať a riadiť objem výdavkov na všeobecnú infraštruktúru potrebnú pre podporu zamestnancov
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie: V roku 2018 ÚPPVII sledoval a riadil výdavky na všeobecnú infraštruktúru potrebnú pre podporu zamestnancov ÚPPVII s cieľom efektívneho využitia
výdavkov zo štátneho rozpočtu.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2017

R
2018

R + 1
2019

R + 2
2020 2021

R + 3 R + 4
2022

R + 5
2023

Typ:
MJ:

A - Zefekt. využitie výdavkov zo ŠR na všeob. infraštruktúru potrebnú pre podporu zamestnancovVýstupu

logická

áno áno

2015 2016

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Peter Šesták

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK1304 - IOM

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2018

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2018

Upravený rozpočet
k 31.12.2018

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 766 385 638 683
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 58 176 58 176

0Spolu 824 561 696 859

Podpora a údržba informačného systému Integrované obslužné miesta občana v zmysle ŽoNFP a 5 ročnej udržateľnosti IS
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie: Informačný systém Integrované obslužné miesta občana je v produkčnej prevádzke, má platnú SLA zmluvu a teda podporu zo strany dodávateľa ako aj
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dedikovaný tím interných zamestnancov, ktorý systém spravuje. Zároveň sú na ňom pravidelne realizované zmenové požiadavky z dôvodu, aby bol systém aktuálny,
optimalizovaný a zároveň v súlade s aktuálne platnou legislatívou.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2017

R
2018

R + 1
2019

R + 2
2020 2021

R + 3 R + 4
2022

R + 5
2023

Typ:
MJ:

A - Výpadky chodu IS IOM nepresiahnu požadovanú celkovu hodnotu v zmysle zmluvyVýstupu

logická

áno áno áno

2015 2016

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Peter Šesták

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK1305 - CSRU

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2018

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2018

Upravený rozpočet
k 31.12.2018

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 454 392 454 392
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 3 397 386 3 397 386

0Spolu 3 851 779 3 851 779

Podpora a údržba informačného systému Centrálna správa referenčných údajov (CSRU) v zmysle ŽoNFP a 5 ročnej udržateľnosti IS
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie: Informačný systém Centrálnej správy referenčných údajov je v produkčnej prevádzke, má platnú SLA zmluvu a teda podporu zo strany dodávateľa ako aj
dedikovaný tím interných zamestnancov, ktorý systém spravuje. Zároveň sú na ňom pravidelne realizované zmenové požiadavky z dôvodu, aby bol systém aktuálny,
optimalizovaný a zároveň v súlade s aktuálne platnou legislatívou.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2017

R
2018

R + 1
2019

R + 2
2020 2021

R + 3 R + 4
2022

R + 5
2023

Typ:
MJ:

A - Výpadky chodu IS CSRU nepresiahnu požadovanú celkovú hodnotu v zmysle zmluvyVýstupu

logická

áno áno áno

2015 2016

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Peter Šesták

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK1306 - MetaIS

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2018

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2018

Upravený rozpočet
k 31.12.2018

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 251 034 233 908
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 12 758 12 758

0Spolu 263 792 246 666

Podpora a údržba Metainformačného systému - MetaIS v zmysle ŽoNFP a 5 ročnej udržateľnosti IS
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie: Metainformačný systém je v produkčnej prevádzke, má platnú SLA zmluvu a teda podporu zo strany dodávateľa ako aj dedikovaný tím interných
zamestnancov, ktorý systém spravuje. Zároveň sú na ňom pravidelne realizované zmenové požiadavky z dôvodu, aby bol systém aktuálny, optimalizovaný a zároveň v
súlade s aktuálne platnou legislatívou.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPPVII
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2017

R
2018

R + 1
2019

R + 2
2020 2021

R + 3 R + 4
2022

R + 5
2023

Typ:
MJ:

A - Výpadky chodu IS META nepresiahnu požadovanú celkovú hodnotu v zmysle zmluvyVýstupu

logická

áno áno áno

2015 2016

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Peter Šesták

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

Doplňujúca informácia:
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