
Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2019
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. 2019 Upravený rozpočet
k 31.12.2019

Skutočnosť do
31.12.2019

Štátny rozpočet 10 486 929 119 461 945 119 303 416

-> prostriedky kapitoly 10 486 929 98 928 371 98 769 842

-> prostriedky EÚ 0 16 159 861 16 159 861

-> prostriedky spolufinancovania zo ŠR 0 4 373 713 4 373 713

 - Rozpočet kapitoly 10 486 929 81 235 035 81 077 867

 - Rozpočtové prostriedky kapitoly 10 486 929 76 249 790 76 092 621

 - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.) 0 4 063 478 4 063 478

 - Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020 0 4 063 478 4 063 478

 - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR 0 921 767 921 767

 - Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020 0 921 767 921 767

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov 0 38 226 910 38 225 549

 - Zo štátneho rozpočtu 0 22 678 582 22 677 221

 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 5 961 575 5 961 575

 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 16 717 007 16 715 646

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. 0 12 096 383 12 096 383

 - Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020 0 12 096 383 12 096 383

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR 0 3 451 946 3 451 946

 - Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020 0 3 451 946 3 451 946

Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2019 Upravený rozpočet
k 31.12.2019

Skutočnosť do
31.12.2019

Por.
č.

Kód
programu

Výdavky spolu za kapitolu 119 303 416119 461 94510 486 929

Výkon funkcie podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciuA  0ET 5 486 950 51 246 551 51 126 466

 - Tvorba a implementácia politíka)  0ET01 18 599 85818 718 5565 486 950

 - Technická pomoc pre ÚPPVII v rámci OP TPb)  0ET02 7 376 5977 376 5970

 - OP TP – gestor HP UR – PO 11.  0ET0201 0 365 344 365 344

 - OP TP – SCKO – PO 12.  0ET0202 0 5 738 200 5 738 200

 - OP TP –  SCKO – PO 23.  0ET0203 0 815 131 815 131

 - OP TP - SRIN - PO 14.  0ET0204 0 57 007 57 007

 - OP TP - IPC 1 a 25.  0ET0206 0 400 915 400 915

 - Technická pomoc pre SO OPIIc)  0ET03 2 073 2432 073 2430

 - Národný projekt pre ÚPPVII (SRIN) v rámci OP EVSd)  0ET04 1 309 7211 309 7210
 - Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch štátnej
správy1.  0ET0401 0 390 975 390 975

 - Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch
štátnej správy2.  0ET0402 0 2 100 2 100

 - Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií3.  0ET0403 0 224 275 224 275

 - Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe4.  0ET0404 0 642 258 642 258
 - Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora
partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility5.  0ET0405 0 17 874 17 874

 - Regionálny rozvoje)  0ET05 1 149 5211 149 5210

 - Podpora integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr1.  0ET0501 0 14 175 14 175

 - Podpora na projekty euroregiónov2.  0ET0502 0 1 135 346 1 135 346

 - Regionálny príspevok pre najmenej rozvinuté okresyf)  0ET06 17 294 25617 295 6440

 - Regionálny príspevok pre okres Kežmarok1.  0ET0601 0 296 844 296 844

 - Regionálny príspevok pre okres Lučenec2.  0ET0602 0 1 418 545 1 418 545

 - Regionálny príspevok pre okres Rimavská Sobota3.  0ET0603 0 1 871 529 1 871 077

 - Regionálny príspevok pre okres Sabinov4.  0ET0604 0 1 301 391 1 301 391

 - Regionálny príspevok pre okres Sobrance5.  0ET0605 0 616 112 616 112

 - Regionálny príspevok pre okres Trebišov6.  0ET0606 0 1 619 755 1 619 755

 - Regionálny príspevok pre okres Vranov nad Topľou7.  0ET0607 0 1 289 401 1 289 401
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Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2019 Upravený rozpočet
k 31.12.2019

Skutočnosť do
31.12.2019

Por.
č.

Kód
programu

 - Regionálny príspevok pre okres Svidník8.  0ET0608 0 1 082 954 1 082 954

 - Regionálny príspevok pre okres Veľký Krtíš9.  0ET0609 0 1 253 408 1 253 408

 - Regionálny príspevok pre okres Poltár10.  0ET060A 0 1 121 973 1 121 973

 - Regionálny príspevok pre okres Revúca11.  0ET060B 0 761 243 761 243

 - Regionálny príspevok pre okres Rožňava12.  0ET060C 0 1 271 414 1 271 414

 - Regionálny príspevok pre okres Gelnica13.  0ET060D 0 489 191 489 168

 - Regionálny príspevok pre okres Medzilaborce14.  0ET060E 0 463 795 463 795

 - Regionálny príspevok pre okres Bardejov15.  0ET060F 0 760 779 760 779

 - Regionálny príspevok pre okres Košice okolie16.  0ET060G 0 1 091 254 1 090 341

 - Regionálny príspevok pre okres Snina17.  0ET060H 0 224 561 224 561

 - Regionálny príspevok pre okres Levoča18.  0ET060I 0 361 495 361 495

 - Národná agentúra pre sieťové a elektronické službyg)  0ET07 3 323 2693 323 2690

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 4 999 979 58 441 381 58 402 937
Gestor: Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

 - Systémy vnútornej správy1.  0EK1301 0 375 288 375 288

 - Špecializované systémy2.  0EK1302 0 340 312 340 312

 - Podporná infraštruktúra3.  0EK1303 6 500 48 958 399 48 958 399

 - IOM4.  0EK1304 2 058 618 2 774 964 2 774 878

 - CSRU5.  0EK1305 842 285 3 171 903 3 134 211

 - MetaIS6.  0EK1306 2 092 576 2 820 515 2 819 849

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - ÚPPVIIC  0EJ08 0 9 774 013 9 774 013
Gestor: Ministerstvo financií SR

 - Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe1.  0EJ0801 0 9 774 013 9 774 013

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:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 5 486 950 28 763 156 28 644 431
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 5 163 524 5 163 523
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 6 560 311 6 558 951
1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 4 063 478 4 063 478
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 743 015 743 015
1AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 122 672 122 672
1AC2   -  Európsky sociálny fond 0 56 080 56 080
3AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 3 708 208 3 708 208
3AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 608 398 608 398
3AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 204 068 204 068
3AC1   -  Európsky sociálny fond 0 1 029 027 1 029 027
3AC2   -  Európsky sociálny fond 0 224 613 224 613

5 486 950Spolu 51 246 551 51 126 466

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

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie ako: ÚPPVII v rámci svojej pôsobnosti plnil v roku 2019 najmä úlohy v oblasti riadenia, koordinácie a dohľadu nad využívaním finančných prostriedkov z
fondov Európskej únie, v oblasti informatizácie spoločnosti, investícií a v oblasti regionálneho rozvoja.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie činnostíVýstupu

logická

áno áno

áno

2016 2017

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET01 - Tvorba a implementácia politík

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 5 486 950 18 715 724 18 597 026
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 0 0
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 2 832 2 832

5 486 950Spolu 18 718 556 18 599 858

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

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie ako: ÚPVII sa v roku 2019 podieľal na tvorbe a uskutočňovaní jednotnej štátnej politiky v oblasti využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej
únie, ako aj v oblasti informatizácie spoločnosti, investícií a regionálneho rozvoja.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Zabezpečiť plnenie úloh podľa Štatútu ÚPVIIVýsledku

logická

áno áno

áno

2016 2017

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť podporu plnenia úloh vyplývajúcich zo Štatútu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Jedná sa o duplicitný cieľ. Vyhodnotenie uvedené v cieli č. 1.

Zdroj získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Zabezpečiť plnenie úloh podľa Štatútu ÚPVIIVýsledku

logická

áno

2016 2017

áno áno

áno

ánoáno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET02 - Technická pomoc pre ÚPPVII v rámci OP TP

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0
1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 2 917 811 2 917 811
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 484 343 484 343
1AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 122 672 122 672
3AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 3 152 572 3 152 572
3AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 566 658 566 658
3AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 132 541 132 541

0Spolu 7 376 597 7 376 597
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Vytvoriť odbornú a efektívnu podporu pre riadenie a implementáciu európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie  ako:  Prostredníctvom realizácie  projektov  technickej  pomoci  sú  zabezpečované podmienky  na  efektívne  riadenie  a  implementáciu  európskych
štrukturálnych  a  investičných  fondov.

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Zabezpečiť podporu riadenia a implementácie EŠIFVýsledku

logická

áno áno

áno

2016 2017

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0201 - OP TP – gestor HP UR – PO 1

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 139 057 139 057
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 24 554 24 554
1AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 5 846 5 846
3AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 160 745 160 745
3AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 28 384 28 384
3AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 6 758 6 758

0Spolu 365 344 365 344

Podporiť administratívne kapacity gestora HP UR.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ sa plní prostredníctvom realizácie projektov technickej pomoci na podporu administratívnych kapacít gestora HP UR.

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Priemerný počet podporených AK gestora HP URVýstupu

počet osôb

8 8

9,35

2016 2017

13

8,83

8

9,5

8

7

8 8

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0202 - OP TP – SCKO – PO 1

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0
1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 2 343 308 2 343 308
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 389 169 389 169
1AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 98 519 98 519
3AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 2 369 610 2 369 610
3AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 437 971 437 971
3AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 99 624 99 624

0Spolu 5 738 200 5 738 200

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

Monitorovanie cieľa:
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Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ sa plní prostredníctvom realizácie projektov technickej pomoci na podporu administratívnych kapacít CKO.

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Zabezpečiť podporu administratívnych kapacít CKOVýsledku

logická

áno áno

áno

2016 2017

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0203 - OP TP –  SCKO – PO 2

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 223 720 223 720
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 39 504 39 504
1AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 9 406 9 406
3AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 445 176 445 176
3AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 78 608 78 608
3AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 18 716 18 716

0Spolu 815 131 815 131

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

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ sa plní prostredníctvom realizácie projektov technickej pomoci na podporu zvýšenia kvality, štandardu a dostupnosti IS pre európske štrukturálne
a investičné fondy. Plnenie cieľa je zabezpečené primárne správou a rozvojom informačného monitorovacieho systému ITMS2014+, ktorý je kľúčovým informačným
systémom za oblasť európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII (monitorovacie správy implementovaných projektov, zmluvná a projektová dokumentácia k ITMS2014+)

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

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

logická

áno áno

áno

2016 2017

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0204 - OP TP - SRIN - PO 1

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 32 284 32 284
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 5 701 5 701
1AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 1 357 1 357
3AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 14 496 14 496
3AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 2 560 2 560
3AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 609 609

0Spolu 57 007 57 007

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

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ sa plní prostredníctvom zabezpečenia podpory AK realizáciou projektu 301011V158 - Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK UPPVII
zabezpečujúcich plnenie úloh v rámci strategického plánovania využívania finančných prostriedkov z fondov EÚ – 2. Projekt zabezpečil podporu a refundáciu mzdových
výdavkov administratívnych kapacít (3) EŠIF.
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Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII (monitorovacie správy implementovaných projektov)

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Zabezpečiť podporu administratívnych kapacít SRINVýstupu

logická

áno áno

2016 2017

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

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 neplní.
Zdôvodnenie ako: V roku 2019 nebol realizovaný žiadny projekt.

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

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

logická

áno áno

2016 2017

nie

áno

nie

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0206 - OP TP - IPC 1 a 2

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0
1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 179 442 179 442
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 25 415 25 415
1AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 7 544 7 544
3AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 162 545 162 545
3AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 19 135 19 135
3AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 6 834 6 834

0Spolu 400 915 400 915

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.
Zdôvodnenie ako: Cieľ sa splnil prostredníctvom realizácie projektov technickej pomoci na podporu siete informačno-poradenských centier v 6 VÚC (TT, TN, ZA, PO, KE,
NR).

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Počet vytvorených IPCVýstupu

počet

2016 2017

6

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.
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Zdôvodnenie ako: Cieľ sa splnil prostredníctvom realizácie projektov technickej pomoci na podporu informačno-poradenského centra v Banskej Bystrici

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Počet vytvorených IPCVýstupu

počet

2016 2017

1

1

1

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET03 - Technická pomoc pre SO OPII

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 1 145 667 1 145 667
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 258 672 258 672
3AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 555 636 555 636
3AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 41 741 41 741
3AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 71 527 71 527

0Spolu 2 073 243 2 073 243

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 ako: Cieľ sa plní projektami technickej pomoci, ktoré prispievajú k znižovaniu fluktuácie administratívnych kapacít. Ide o projekty zameraná na financovanie
mzdových výdavkov, materiálno – technického zabezpečenia a vzdelávacích aktivít. Napriek tomu, že skutočná miera fluktuácie bola vyššia ako plánovaná, pomerne
veľké množstvo odchodov bolo spôsobených materskými dovolenkami, ktoré sa tiež do fluktuácie zahŕňajú.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Miera fluktuácie administratívnych kapacítVýsledku

%

9 9

6

2016 2017

9,07

29

9,07

21

9,07

6

9,07 9,07

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET04 - Národný projekt pre ÚPPVII (SRIN) v rámci OP EVS

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0
1AC2   -  Európsky sociálny fond 0 56 080 56 080
3AC1   -  Európsky sociálny fond 0 1 029 027 1 029 027
3AC2   -  Európsky sociálny fond 0 224 613 224 613

0Spolu 1 309 721 1 309 721

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 ako: Cieľ sa plní vyhlasovaním výberového konania a stabilizáciou pracovných miest.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa: Počet zamestnancov vybudovanej analytickej jednotky ÚPPVII

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Vytlačené dňa: 02.06.2020 7 / 26



Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Počet zamestnancov vybudovanej analytickej jednotky ÚPVIIVýstupu

počet

10

2016 2017

5

10

5

10

0

10 10

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0401 - Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných orgánoch štátnej správy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

3AC1   -  Európsky sociálny fond 0 307 229 307 229
3AC2   -  Európsky sociálny fond 0 83 746 83 746

0Spolu 390 975 390 975

Vytvorenie a stabilizácia odborne pripraveného tímu pracovníkov, na vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania a metodickú prípravu strategických
dokumentov, ktorý bude udržiavať implementáciu poznatkov v praxi a bude zabezpečovať vykonávanie pravidiel v ústredných orgánoch štátnej správy.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ sa plní stabilizáciou pracovných miest a vyhlasovaním výberových konaní.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII, monitorovacie správy

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Počet zastabilizovaných zamestnancovVýstupu

počet

14 14

2016 2017

12

14 14

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0402 - Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0
3AC1   -  Európsky sociálny fond 0 1 650 1 650
3AC2   -  Európsky sociálny fond 0 450 450

0Spolu 2 100 2 100

Vybudovať odborne pripravený tím pracovníkov, tvoriacich analytickú jednotku ÚPPVII, na vybudovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných
orgánoch štátnej správy.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ sa plní vyhlasovaním výberového konania a stabilizáciou pracovných miest.
Merateľné ukazovatele napĺňania cieľa: Počet zastabilizovaných zamestnancov vybudovanej analytickej jednotky ÚPVII

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Počet zastabilizovaných zamestnancov vybudovanej analytickej jednotky ÚPPVIIVýstupu

počet

7 7

2016 2017

5

7 7

Komentár k programovej časti:
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Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0403 - Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych inovácií

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

1AC2   -  Európsky sociálny fond 0 22 068 22 068
3AC1   -  Európsky sociálny fond 0 176 236 176 236
3AC2   -  Európsky sociálny fond 0 25 971 25 971

0Spolu 224 275 224 275

Získať zaškolené kapacity vo verejnej správe v oblastí behaviorálnych inovácií, vrátane schopností aplikovať tieto inovácie v praxi
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ sa v roku 2019 splnil troma realizovanými školeniami: Zvyšovanie efektivity verejných politík pomocou behaviorálnych inovácií Masterclass
(vyškolených 23 zamestnancov v oblasti inovovaných procesov s certifikátom), Intenzívne dvojdňové školenie BIT Policy school (vyškolených 30 zamestnancov v oblasti
inovovaných procesov s certifikátom), Intenzívne trojdňové školenie BIT (vyškolených 6 zamestnancov v oblasti inovovaných procesov s certifikátom).

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Počet vyškol. zamestn,kt.získali kompetencie v obl. inovovaných procesov(s certifikátom)do 06/2022Výstupu

počet

60 45

2016 2017

59

60 60

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0404 - Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

1AC2   -  Európsky sociálny fond 0 34 012 34 012
3AC1   -  Európsky sociálny fond 0 504 533 504 533
3AC2   -  Európsky sociálny fond 0 103 713 103 713

0Spolu 642 258 642 258

Aplikácia výsledkov projektu do praxe prostredníctvom vyškolených zamestnancov Verejnej správy, Verejnosti a Odbornej verejnosti, ktorí sú priamo zainteresovaní na
tom, ako budú jednotlivé údaje v informačných systémoch aplikované.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nebol splnený.
Zdôvodnenie ako: Počas prvého polroka 2019 boli v spolupráci Dátovej kancelárie s dodávateľmi na etapy tvorené úvodné materiály, usmernenia, metodiky a pod., ktoré
boli predmetom odborných hodnotení v rámci akceptačného konania. Niektoré výstupy v rámci Zmlúv o dielo boli dodané a schválené expertnou komisiou až počas
druhého polroka 2019. Následne potom začali prípravné práce na tvorbe školení, ktoré však v roku 2019 už nestihli byť zrealizované.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Počet vyškol.zamestn,kt.získali kompetencie v obl. inovovaných procesov (s certifik.)do roku 04/2022Výstupu

počet

45 15

2016 2017

0

45 45

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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0ET0405 - Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní
inteligentnej mobility

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

3AC1   -  Európsky sociálny fond 0 14 045 14 045
3AC2   -  Európsky sociálny fond 0 3 829 3 829

0Spolu 17 874 17 874

Posilnenie inštitucionálnych kapacít a zefektívnenie verejnej správy pri zlepšení verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v doprave a podpore partnerstva v
zavádzaní inteligentnej mobility

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.

Zdôvodnenie ako: V rámci národného projektu bol vytvorený implementačný rámec v rámci sekcie IT verejnej správy a sekcie digitálnej agendy ÚPVII. Bol postupne
obsadený tím internými a externými pracovníkmi, ktorí participujú na plnení činností v rámci aktivity 5 národného projektu.  Merateľné ukazovatele cieľa boli v roku 2020
splnené čiastočne vzhľadom na dlhšie trvanie procesov verejného obstarávania, ktoré boli ukončené až v poslednom kvartáli 2019. Do vzdelávania sa zapojil plánovaný
počet zamestnancov vzhľadom na organizovanie, resp. spoluorganizovanie workshopov a konferencií k predmetnej problematike.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Počet zavedených inovovaných procesovVýstupu

počet

0

2016 2017

0

0 0

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

B - Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdiíVýstupu

počet

3

2016 2017

0

1 2

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

C - Počet zamestnancov zapojených do vzdelávania v oblasti inovovaných procesovVýstupu

počet

4

2016 2017

3

3 4

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

D - Počet koncepčných, analytických a metodických materiálovVýstupu

počet

5

2016 2017

0

1 3

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET05 - Regionálny rozvoj

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2019 je do 0ET05 preradená programová položka 06P0G z 03 - ÚV SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 1 110 178 1 110 178
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 39 343 39 343

0Spolu 1 149 521 1 149 521

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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0ET0501 - Podpora integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2019 je do 0ET0501 preradená programová položka 06P0G01 z 03 - ÚV SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 14 175 14 175
0Spolu 14 175 14 175

Prostredníctvom regionálnych rozvojových agentúr zvyšovať najmä trvalý rast ekonomického a sociálneho potenciálu regiónu.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa neplní.
Zdôvodnenie ako: Finančné prostriedky boli použité na realizáciu cieľa v prvku 0ET0502.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

B - počet podporených projektov RRAVýstupu

počet projektov

2016 2017

29 27

014

28

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0502 - Podpora na projekty euroregiónov

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2019 je do 0ET0502 preradená programová položka 06P0G02 z 03 - ÚV SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 1 096 003 1 096 003
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 39 343 39 343

0Spolu 1 135 346 1 135 346

Podporiť plánovaný počet projektov subjektov územnej spolupráce
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ bol realizovaný prostredníctvom výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na podporu regionálneho rozvoja č. 3966/2019/OSMRR.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Počet podporených projektov subjektov územnej spolupráceVýstupu

počet projektov

2016 2017

8 8

356

8

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET06 - Regionálny príspevok pre najmenej rozvinuté okresy

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2019 je do 0ET06 preradená programová položka 06P0H z 03 - ÚV SR
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 5 613 984 5 613 957
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 5 163 523 5 163 523
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 6 518 136 6 516 776

0Spolu 17 295 644 17 294 256

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0601 - Regionálny príspevok pre okres Kežmarok

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2019 je do 0ET0601 preradená programová položka 06P0H01 z 03 - ÚV SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 233 208 233 208
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 20 000 20 000
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 43 636 43 636

0Spolu 296 844 296 844

Podpora aktivít v súlade s Akčným plánom rozvoja najmenej rozvinutého okresu Kežmarok
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ bol realizovaný prostredníctvom ročných priorít realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Kežmarok na rok 2019, ktoré schválila vláda SR
uzneseniami č. 84/2019, 129/2019 a 334/2019.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Počet podporených opaterníVýstupu

počet podporených aktivít

3 3

2016 2017

9 3

4

3

2

6 3

Podpora aktivít v súlade s Akčným plánom rozvoja najmenej rozvinutého okresu Kežmarok
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Jedná sa o duplicitný cieľ. Vyhodnotenie uvedené v rámci cieľa č. 1.

Zdroj získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Počet podporených opatreníVýstupu

počet podporených aktivít

2016 2017

9 3

4

3

2

6 3

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0602 - Regionálny príspevok pre okres Lučenec

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2019 je do 0ET0602 preradená programová položka 06P0H02 z 03 - ÚV SR

Vytlačené dňa: 02.06.2020 12 / 26



Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 249 806 249 806
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 385 767 385 767
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 782 972 782 972

0Spolu 1 418 545 1 418 545

Podpora aktivít v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Lučenec.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ bol realizovaný prostredníctvom ročných priorít  realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Lučenec na rok 2019, ktoré schválila vláda SR
uzneseniami č. 84/2019, 129/2019 a 334/2019.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Počet podporených opatreníVýstupu

počet aktivít

12 12

2016 2017

11 12

18

12

4

13 12

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0603 - Regionálny príspevok pre okres Rimavská Sobota

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2019 je do 0ET0603 preradená programová položka 06P0H03 z 03 - ÚV SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 642 042 642 038
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 333 521 333 521
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 895 966 895 518

0Spolu 1 871 529 1 871 077

Podpora aktivít v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Rimavská Sobota.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ bol realizovaný prostredníctvom ročných priorít realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Rimavská Sobota na rok 2019, ktoré schválila vláda SR
uzneseniami č. 84/2019, 129/2019 a 334/2019.

Zdroj získavania údajov:
Podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Počet podporených opatreníVýsledku

počet opatrení

6 6

2016 2017

10 11

35

10

6

10 6

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0604 - Regionálny príspevok pre okres Sabinov

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2019 je do 0ET0604 preradená programová položka 06P0H04 z 03 - ÚV SR

Vytlačené dňa: 02.06.2020 13 / 26



Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 482 605 482 605
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 438 692 438 692
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 380 094 380 094

0Spolu 1 301 391 1 301 391

Podpora aktivít v súlade s Akčným plánom rozvoja najmenej rozvinutého okresu Sabinov.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ bol realizovaný prostredníctvom ročných priorít  realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Sabinov na rok 2019, ktoré schválila vláda SR
uzneseniami č. 84/2019, 129/2019 a 334/2019.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - počet podporených opatreníVýstupu

počet podporených aktivít

14 14

2016 2017

10 18

27

18

11

20 14

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0605 - Regionálny príspevok pre okres Sobrance

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2019 je do 0ET0605 preradená programová položka 06P0H05 z 03 - ÚV SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 112 812 112 812
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 329 108 329 108
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 174 192 174 192

0Spolu 616 112 616 112

Podpora aktivít v súlade s Akčným plánom rozvoja najmenej rozvinutého okresu Sobrance.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ bol realizovaný prostredníctvom ročných priorít realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Sobrance na rok 2019, ktoré schválila vláda SR
uzneseniami č. 84/2019, 129/2019 a 334/2019.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - počet podporených opatreníVýstupu

počet podporených aktivít

13 13

2016 2017

14 15

11

13

1

15 13

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0606 - Regionálny príspevok pre okres Trebišov

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2019 je do 0ET0606 preradená programová položka 06P0H06 z 03 - ÚV SR

Vytlačené dňa: 02.06.2020 14 / 26



Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 486 553 486 553
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 431 442 431 442
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 701 760 701 760

0Spolu 1 619 755 1 619 755

Podpora aktivít v súlade s Akčným plánom rozvoja najmenej rozvinutého okresu Trebišov.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ bol realizovaný prostredníctvom ročných priorít realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Trebišov na rok 2019, ktoré schválila vláda SR
uzneseniami č. 84/2019, 129/2019 a 334/2019.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - počet podporených opatreníVýstupu

počet podporených aktivít

13 13

2016 2017

10 13

30

13

2

13 13

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0607 - Regionálny príspevok pre okres Vranov nad Topľou

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2019 je do 0ET0607 preradená programová položka 06P0H07 z 03 - ÚV SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 605 236 605 236
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 384 842 384 842
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 299 323 299 323

0Spolu 1 289 401 1 289 401

Podpora aktivít v súlade s Akčným plánom rozvoja najmenej rozvinutého okresu Vranov nad Topľou.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ bol realizovaný prostredníctvom ročných priorít realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou na rok 2019, ktoré schválila vláda SR
uzneseniami č. 84/2019, 129/2019 a 334/2019.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - počet podporených opatreníVýstupu

počet podporených aktivít

12 12

2016 2017

14 14

16

13

4

14 12

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0608 - Regionálny príspevok pre okres Svidník

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2019 je do 0ET0608 preradená programová položka 06P0H08 z 03 - ÚV SR

Vytlačené dňa: 02.06.2020 15 / 26



Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 280 080 280 080
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 649 217 649 217
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 153 657 153 657

0Spolu 1 082 954 1 082 954

Podpora aktivít v súlade s Akčným plánom rozvoja najmenej rozvinutého okresu Svidník.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ bol  realizovaný prostredníctvom ročných priorít  realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Svidník na rok 2019, ktoré schválila vláda SR
uzneseniami č.  84/2019, 129/2019 a 334/2019.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - počet podporených opatreníVýstupu

počet podporených aktivít

8 8

2016 2017

4 9

20

8

2

8 8

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET0609 - Regionálny príspevok pre okres Veľký Krtíš

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2019 je do 0ET0609 preradená programová položka 06P0H09 z 03 - ÚV SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 255 536 255 536
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 161 665 161 665
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 836 207 836 207

0Spolu 1 253 408 1 253 408

Podpora aktivít v súlade s Akčným plánom rozvoja najmenej rozvinutého okresu Veľký Krtíš.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ bol realizovaný prostredníctvom ročných priorít realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Veľký Krtíš na rok 2019, ktoré schválila vláda SR
uzneseniami č. 84/2019, 129/2019 a 334/2019.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - počet podporených opatreníVýstupu

počet podporených aktivít

7 7

2016 2017

4 8

26

8

2

7 7

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET060A - Regionálny príspevok pre okres Poltár

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2019 je do 0ET060A preradená programová položka 06P0H0A z 03 - ÚV SR

Vytlačené dňa: 02.06.2020 16 / 26



Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 172 746 172 746
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 497 292 497 292
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 451 934 451 934

0Spolu 1 121 973 1 121 973

Podpora aktivít v súlade s Akčným plánom rozvoja najmenej rozvinutého okresu Poltár.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ bol realizovaný prostredníctvom ročných priorít realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Poltár na rok 2019, ktoré schválila vláda SR uzneseniami
č. 84/2019, 129/2019 a 334/2019.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - počet podporených opatreníVýstupu

počet podporených aktivít

4 4

2016 2017

5 5

17

3

3

7 4

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET060B - Regionálny príspevok pre okres Revúca

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2019 je do 0ET060B preradená programová položka 06P0H0B z 03 - ÚV SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 539 643 539 643
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 173 160 173 160
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 48 439 48 439

0Spolu 761 243 761 243

Podpora aktivít v súlade s Akčným plánom rozvoja najmenej rozvinutého okresu Revúca.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ bol realizovaný prostredníctvom ročných priorít  realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Revúca na rok 2019, ktoré schválila vláda SR
uzneseniami č.  84/2019, 129/2019 a 334/2019.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - počet podporených opatreníVýstupu

počet podporených aktivít

14 14

2016 2017

5 15

11

15

5

14 15

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET060C - Regionálny príspevok pre okres Rožňava

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2019 je do 0ET060C preradená programová položka 06P0H0C z 03 - ÚV SR

Vytlačené dňa: 02.06.2020 17 / 26



Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 345 027 345 027
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 461 750 461 750
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 464 637 464 637

0Spolu 1 271 414 1 271 414

Podpora aktivít v súlade s Akčným plánom rozvoja najmenej rozvinutého okresu Rožňava
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ bol realizovaný prostredníctvom ročných priorít realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Rožňava na rok 2019, ktoré schválila vláda SR
uzneseniami č. 84/2019, 129/2019 a 334/2019.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - počet podporených opatreníVýstupu

počet podporených aktivít

5 5

2016 2017

4 7

17

8

3

4 5

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET060D - Regionálny príspevok pre okres Gelnica

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2019 je do 0ET060D preradená programová položka 06P0H0D z 03 - ÚV SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 333 581 333 558
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 125 650 125 650
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 29 960 29 960

0Spolu 489 191 489 168

Poskytnutie regionálneho príspevku v súlade s Akčšným plánom rozvoja najmenej rozvinutých okresov.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ bol realizovaný prostredníctvom ročných priorít  realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Gelnica na rok 2019, ktoré schválila vláda SR
uzneseniami č.  84/2019, 129/2019 a 334/2019

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Regionálny príspevok pre okres GelnicaVýstupu

logistická

421 000 421 000

2016 2017

421 000

489 191,27

421 000 421 000

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET060E - Regionálny príspevok pre okres Medzilaborce

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2019 je do 0ET060E preradená programová položka 06P0H0E z 03 - ÚV SR

Vytlačené dňa: 02.06.2020 18 / 26



Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 58 567 58 567
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 405 228 405 228

0Spolu 463 795 463 795

Poskytnutie regionálneho príspevku v súlade s Akčšným plánom rozvoja najmenej rozvinutých okresov.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ bol realizovaný prostredníctvom ročných priorít realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Medzilaborce na rok 2019, ktoré schválila vláda SR
uzneseniami č. 84/2019, 129/2019 a 334/2019
Merateľný ukazovateľ: regionálny príspevok pre okres Medzilaborce.

Zdroj získavania údajov:
podklady UPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Regionálny príspevok pre okres MedzilaborceVýsledku

logistická

2016 2017

401 910,06

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

B - Regionálny príspevok pre okres MedzilaborceVýsledku

logistická

317 000 317 000

2016 2017

317 000

401 910,06

317 000 317 000

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET060F - Regionálny príspevok pre okres Bardejov

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2019 je do 0ET060F preradená programová položka 06P0H0F z 03 - ÚV SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 469 191 469 191
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 51 913 51 913
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 239 675 239 675

0Spolu 760 779 760 779

Príspevok pre najmenej rozvinuté okresy
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ bol realizovaný prostredníctvom ročných priorít realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Bardejov na rok 2019, ktoré schválila vláda SR
uzneseniami č. 84/2019, 129/2019 a 334/2019.

Zdroj získavania údajov:
podklady UPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Regionálny príspevok pre najmenej rozvinuté okresyVýsledku

logistická

753 000 753 000

2016 2017

753 000

760 779,07

753 000 753 000

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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0ET060G - Regionálny príspevok pre okres Košice okolie

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2019 je do 0ET060G preradená programová položka 06P0H0G z 03 - ÚV SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 115 016 115 016
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 531 072 531 072
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 445 166 444 254

0Spolu 1 091 254 1 090 341

Regionálny príspevok pre najmenej rozvinuté okresy
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ bol realizovaný prostredníctvom ročných priorít realizácie Akčného plánu rozvoja okresu Košice - okolie na rok 2019, ktoré schválila vláda SR
uzneseniami č. 84/2019, 129/2019 a 334/2019.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Akčný plán rozvoja okresu Košice okolieEfektivity

počet

952 000 952 000

2016 2017

952 000

1 049 048,38

952 000 952 000

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET060H - Regionálny príspevok pre okres Snina

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2019 je do 0ET060H preradená programová položka 06P0H0H z 03 - ÚV SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 157 385 157 385
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 9 670 9 670
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 57 506 57 506

0Spolu 224 561 224 561

Podpora aktivít v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Snina.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ bol realizovaný prostredníctvom projektov podporených regionálnym príspevkom v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Snina

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Podpora aktivít v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Lučenec.Výstupu

počet

2 2

2016 2017

0

13

2 2

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET060I - Regionálny príspevok pre okres Levoča

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2019 je do 0ET060I preradená programová položka 06P0H0I z 03 - ÚV SR
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 74 950 74 950
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 178 762 178 762
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 107 783 107 783

0Spolu 361 495 361 495

Podporovanie najmenej rozvinutých okresov
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa plní.
Zdôvodnenie ako: Cieľ bol realizovaný prostredníctvom projektov podporených regionálnym príspevkom v súlade s Akčným plánom rozvoja okresu Levoča

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Regionálny príspevok pre okres LevočaEfektivity

logická

2016 2017

0

15

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0ET07 - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby

Spracovanie dát, poskytovanie serverového priestoru na internete a súvisiace služby
Zámer:

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2019 je do 0ET07 preradená programová položka 06P07 z 03 - ÚV SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 3 323 269 3 323 269
0Spolu 3 323 269 3 323 269

-správa, prevádzkovanie a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie ako: V rámci správy, prevádzky a rozvoja vládnej dátovej siete GOVNET sa realizuje výmena a rozširovanie kapacít govnet služieb a sietí (nové WAF
riešenie, výmena pôvodnej proxy architektúry, výmena Govnet mail architektúry, rozširovanie kapacít front Firewalingu), príprava na redizajn Govnet siete, príprava
zmeny core infraštruktúry centrálnej časti siete govnet, príprava na zvýšenie kapacít siete a iné aktivity.

Zdroj získavania údajov:
podklady NASES

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - zabezpečenie prevádzky siete GOVNETVýstupu

logická

áno áno

áno

2016 2017

áno áno

ánoáno

áno áno

-prevádzkovanie a rozvoj Ústredného portálu verejnej správy
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie ako: NASES zabezpečuje prostredníctvom rozvoja a prevádzkovania Ústredného portálu verejnej správy výkon verejnej moci elektronicky. Na portáli
www.slovensko.sk sú sprístupnené elektronické služby štátu, informačný obsah a funkcie spoločných modulov. Spoločné moduly ÚPVS umožňujú centrálny a jednotný
výkon základných funkcionalít potrebných na výkon verejnej moci. V priebehu roka 2019 boli v rámci zefektívnenia práce s elektronickou schránkou a zvýšenia
používateľského komfortu pre používateľov sprístupnené nové funkcionality modulu elektronických schránok ako napríklad: trojstĺpcové zobrazenie, označovanie správ
štítkami, hromadné akcie nad správami alebo zjednodušenie podpisovanie správy viacerými osobami. Prostredie e-schránky sa priebežne vylepšuje zapracovávaním
drobných zmien na základe podnetov občanov tak, aby sa zjednodušila ich komunikácia so štátom. V priebehu 2019 boli priebežne implementované funkcionality API
GW, ktorý bude tvoriť platformu pre vzájomnú integráciu informačných systémov orgánov verejnej moci (OVM) a poskytovanie ich služieb informačným systémom tretích
strán (právnické osoby, občania, štátne inštitúcie). Dosiahnutá dostupnosť služieb ÚPVS v priebehu roku 2019 bola vždy vyššia ako požadovaná dostupnosť (99 %)

Zdroj získavania údajov:
podklady NASES
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - zabezpečenie prevádzky Ústredného portálu VSVýstupu

logická

áno

2016 2017

ánoáno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EJ08 - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - ÚPPVII

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

3AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 7 359 148 7 359 148
3AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 1 298 673 1 298 673
3AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 1 116 192 1 116 192

0Spolu 9 774 013 9 774 013

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EJ0801 - Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

3AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 7 359 148 7 359 148
3AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 1 298 673 1 298 673
3AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 1 116 192 1 116 192

0Spolu 9 774 013 9 774 013

Vytvorenie siete adekvátne odborne a technicky vybavených jednotiek CSIRT na celonárodnej úrovni.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie ako: Realizácia národného projektu prebieha podľa plánovaného stavu. V roku 2019 sa začali procesy verejného obstarávania a uzatvárania zmlúv.

Zdroj získavania údajov:
výročná monitorovacia správa

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Počet nasadených nástrojov na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentovVýstupu

počet

0 0 0 0

2016 2017

0

0 0

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

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
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 4 999 979 47 486 634 47 448 190
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 798 051 798 051
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 10 156 696 10 156 696

4 999 979Spolu 58 441 381 58 402 937
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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 ako: V roku 2019 ÚPVII posudzoval v spolupráci s Ministerstvom financií SR rozpočtové opatrenia správcov kapitol vo forme žiadostí a oznámení za účelom
ich zefektívnenia využívania výdavkov na informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

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

logická

áno áno

2016 2017

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 4 999 979 47 486 634 47 448 190
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 798 051 798 051
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 10 156 696 10 156 696

4 999 979Spolu 58 441 381 58 402 937

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

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie ako: V roku 2019 ÚPVII 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 ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

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

logická

áno áno

2016 2017

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK1301 - Systémy vnútornej správy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 375 288 375 288
0Spolu 375 288 375 288

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

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie ako: V roku 2019 ÚPVII sledoval a riadil výdavky na všeobecné systémy s cieľom efektívneho využitia výdavkov zo štátneho rozpočtu, ktoré boli použité na
zabezpečenie prevádzky ÚPVII.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

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

logická

áno áno

2016 2017

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK1302 - Špecializované systémy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 340 312 340 312
0Spolu 340 312 340 312

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 ako: V roku 2019 ÚPVII sledoval a riadil výdavky na špecializované systémy s cieľom efektívneho využitia výdavkov zo štátneho rozpočtu, ktoré boli použité
na zabezpečenie kompetencií ÚPVII v tejto oblasti.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

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

logická

áno áno

2016 2017

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK1303 - Podporná infraštruktúra

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 6 500 38 801 703 38 801 703
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 10 156 696 10 156 696

6 500Spolu 48 958 399 48 958 399

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

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní.
Zdôvodnenie ako: V roku 2019 ÚPVII sledoval a riadil výdavky na všeobecnú infraštruktúru potrebnú pre podporu zamestnancov ÚPVII s cieľom efektívneho využitia
výdavkov zo štátneho rozpočtu.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Zefekt. využitie výdavkov zo ŠR na všeob. infraštruktúru potrebnú pre podporu zamestnancovVýstupu

logická

áno áno

2016 2017

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Vytlačené dňa: 02.06.2020 24 / 26



Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK1304 - IOM

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 058 618 2 619 536 2 619 450
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 155 428 155 428

2 058 618Spolu 2 774 964 2 774 878

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  ako:  Podpora  a  údržba IS  IOM sa realizuje  za  účasti  dodávateľskej  podpory  na základe zmluvy  o  systémovej  a  aplikačnej  podpore.  IS  IOM je
prevádzkovaný v  zmysle  ŽoNFP a 5  ročnej  udržteľnosti  IS.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Výpadky chodu IS IOM nepresiahnu požadovanú celkovu hodnotu v zmysle zmluvyVýstupu

logická

áno áno

2016 2017

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK1305 - CSRU

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 842 285 2 676 124 2 638 432
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 495 779 495 779

842 285Spolu 3 171 903 3 134 211

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 ako:
Podpora a údržba IS CSRÚ sa realizuje za účasti dodávateľskej podpory na základe zmluvy o systémovej a aplikačnej podpore. IS CSRÚ je prevádzkovaný v zmysle
ŽoNFP a 5 ročnej udržteľnosti IS.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Výpadky chodu IS CSRU nepresiahnu požadovanú celkovú hodnotu v zmysle zmluvyVýstupu

logická

áno áno

2016 2017

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK1306 - MetaIS

Vytlačené dňa: 02.06.2020 25 / 26



Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2019

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2019

Upravený rozpočet
k 31.12.2019

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 092 576 2 673 670 2 673 004
131H   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2017 (nevyčerpané prostriedky z r. 2017) 0 146 845 146 845

2 092 576Spolu 2 820 515 2 819 849

Podpora a údržba Metainformačného systému - MetaIS v zmysle ŽoNFP a 5 ročnej udržateľnosti IS
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ sa priebežne plní/neplní.
Zdôvodnenie ako: Podpora a údržba META IS sa realizuje za účasti dodávateľskej podpory na základe zmluvy o systémovej a aplikačnej podpore. META IS je
prevádzkovaný v zmysle ŽoNFP a 5 ročnej udržateľnosti IS.

Zdroj získavania údajov:
podklady ÚPVII

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2018

R
2019

R + 1
2020

R + 2
2021 2022

R + 3 R + 4
2023

R + 5
2024

Typ:
MJ:

A - Výpadky chodu IS META nepresiahnu požadovanú celkovú hodnotu v zmysle zmluvyVýstupu

logická

áno áno

2016 2017

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ján Matejka

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

Doplňujúca informácia:

Vytlačené dňa: 02.06.2020 26 / 26



Príloha č. 1 

 

Zhodnotenie výsledkov interných kontrol vykonaných v hodnotenom rozpočtovom 

roku 2019 na Úrade podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu 

 

V roku 2019 vnútorné audítorky ÚPVII vykonali  štyri vnútorné audity v zmysle Ročného 

plánu vnútorných auditov na rok 2019, ktorý schválil  štatutárny orgán ÚPVII dňa 23.01.2019.  

Z naplánovaných štyroch vnútorných auditov boli v roku 2019 skončené tri vnútorné audity a 

jeden vnútorný audit bol skončený v januári  2020.  

Vnútorné audity na rok 2019 boli vykonané len v organizačných útvaroch ÚPVII. V 

NASES (príspevková organizácia ÚPVII od 01.01.2019)  nebol naplánovaný ani vykonaný 

žiadny vnútorný audit. 

Vnútorný audit č. 1/2019  bol zameraný na overenie a hodnotenie splnenia podmienok na 

poskytnutie verejných financií a dodržiavanie podmienok ich použitia  na vybraných projektoch 

a žiadostiach o platbu financovaných z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. 

Cieľom vnútorného auditu bolo na dvoch vybraných projektoch financovaných z 8. 

prioritnej osi Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (Technická pomoc) overiť a 

zhodnotiť  povinnosti prijímateľa (ÚPVII) na týchto projektoch a žiadostiach o platbu v súlade 

so Zmluvou o poskytnutí NFP vrátane dodatkov  a príloh a ďalšej riadiacej dokumentácie.   

Suma overených finančných prostriedkov je 78 107,05 €  spolu pri uplatnení pro rata.  Za 

prostriedky EÚ  - 64 094,65 €  (82,06 %),  za prostriedky štátneho rozpočtu 14 012,40 € 

(17,94 %). 

Vnútorným auditom bolo identifikovaných celkom 10 nedostatkov. Nedostatky majú 

nefinančný charakter, nie je možné ich finančne vyčísliť. Jeden nedostatok je systémový 

strednej závažnosti, ostatné nedostatky sú nesystémové, z toho je šesť nedostatkov strednej  

závažnosti a tri nedostatky nízkej závažnosti.  

Bolo zistené porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. k), písm. m) 

a písm. n)  zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov  

Vnútorným auditom bol zistený nedostatok týkajúci sa nevykonávania ZFK v zmysle 

zákona o finančnej kontrole  audite – nedostatok bol kvalifikovaný ako systémový strednej 

závažnosti, bez finančného  vyjadrenia. 

Okrem  nedostatkov audítorská skupina povinnej osobe podala jeden návrh na zlepšenie.  

Vnútorný audit bol vykonaný ako systémový  a finančný audit.  

Povinná osoba v stanovených termínoch predložila zoznam prijatých opatrení 

(14.06.2019) a zoznam splnených opatrení (31.08.2019). Požiadavka na prepracovanie 

prijatých opatrení povinnej osobe nebola zaslaná.  Bolo vykonané dokumentárne overenie, 

v ktorom bolo konštatované, že všetky opatrenia boli splnené. 



Vnútorný audit č. 2/2019 bol vykonaný ako systémový  a finančný audit. Bol zameraný na 

overenie a zhodnotenie dodržiavania osobitných predpisov a vnútorných predpisov  pri 

finančnom riadení - správnosť nastavenia systému a procesov pri správe,  nakladaní, uplatnení 

a vymáhaní pohľadávok štátu správcom. 

Suma overených finančných prostriedkov bola 13 860,13 €. 

Vnútorným auditom bolo identifikovaných celkom 8 nedostatkov, z nich 4 nedostatky 

boli s vysokou závažnosťou a 4 so strednou závažnosťou. Počet nedostatkov, ktoré majú 

nefinančný charakter je 5 a finančný charakter majú 3 nedostatky. Boli zistené 4 systémové a 4 

nesystémové nedostatky. 

AS zistila, že povinná osoba nepostupovala v zmysle ustanovenia § 19 ods. 2 a 6 zákona 

o rozpočtových pravidlách a porušila finančnú disciplínu: 

 podľa § 31 ods. 1 písm. b) poskytnutie alebo použitie verejných prostriedkov nad 

rámec oprávnenia, ktorým dôjde k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov v celkovej výške 

1028,29 € 

 v zmysle § 31 ods. 1 písm. c) -  neodvedenie prostriedkov subjektu verejnej  

správy v ustanovenej alebo určenej lehote a rozsahu zákona o rozpočtových pravidlách verejnej 

správy v celkovej výške 2,28 € 

 Povinná osoba sumu vo výške porušenia finančnej disciplíny počas výkonu vnútorného 

auditu odviedla na príjmový účet a preto audítorská skupina nenavrhla sankciu za 

porušenie finančnej disciplíny.  

Vnútorným auditom bol zistený nedostatok týkajúci sa nevykonávania ZFK v zmysle 

zákona o finančnej kontrole  audite. Povinnej osobe bol podaný jeden návrh na zlepšenie.  

 

Zoznam prijatých opatrení bol doručený dňa 16.09.2019. Povinná osoba bola požiadaná 

listom zo dňa 17.09.2019 o prepracovanie písomného zoznamu prijatých opatrení 

k nedostatkom č. 2, 7 a 8. Dokumentárne overenie bolo vykonané, nedostatky boli splnené  

s výnimkou nedostatkov č. 6 a 7, ktoré boli splnené čiastočne. 

 

Vnútorný audit č. 3/2019 – jeho hlavným cieľom bolo overiť a hodnotiť dodržiavanie 

osobitných a vnútorných predpisov pri finančnom riadení – správnosť nastavenia systému pri 

plánovaní, príprave,  procese a ukončení verejného obstarávania. Jedným čiastkovým cieľom 

bolo overiť a zhodnotiť  vnútorný kontrolný systém na odbore verejného obstarávania (aj 

vykonávanie základnej finančnej kontroly, kontrola štyroch očí). 

 

Suma overených finančných prostriedkov je  392 084,99 €  vrátane DPH, financovaných 

výlučne zo štátneho rozpočtu. 

V 

nútorným auditom boli identifikovaných celkom 7 nedostatkov. Nedostatky majú 

nefinančný charakter, nie je možné ich finančne vyčísliť. Dva nedostatky sú systémové strednej 

závažnosti, päť nedostatkov je nesystémových, z toho sú štyri nedostatky strednej a jeden 

nízkej závažnosti. 

 

Vnútorným auditom bolo zistené porušenie zákona o verejnom obstarávaní, ktoré 

nemalo vplyv na výsledok verejného obstarávania. 

 



Bolo zistené porušenie finančnej disciplíny v zmysle § 31 ods. 1 písm. n) zákona č. 

523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov.  

Pri overovaní vykonávania ZFK bol zistený jeden nedostatok – ZFK nebola vykonaná 

pred uzavretím dodatku k zmluve (právny úkon). Nedostatok je nízkej závažnosti (dodatok 

k zmluve bol bez finančného plnenia), nefinančný a nesystémový. Netýkal sa priamo odboru 

verejného obstarávania, ale oddelenia bezpečnosti. 

 

Pri výkone vnútorného auditu audítorská skupina zistila skutočnosti, ktoré nie je možné 

definovať  ako nedostatky,  nakoľko nedošlo k porušeniu platnej legislatívy, interných právnych 

aktov a na základe „best practise“ predložila  povinnej osobe aj päť návrhov na zlepšenie. 

 

Vnútorný audit bol vykonaný ako systémový a finančný. 

Povinná osoba zaslala zoznam prijatých opatrení v termíne, prepracovanie prijatých 

opatrení nebolo potrebné. Splnenie opatrení bolo dohodnuté do 31.01.2020.  

 

Dokumentárne overenie z vyššie uvedených dôvodov nebolo v roku 2019 vykonané. 

 

 

Vnútorným auditom č. 4/2019 bola overená a hodnotená spoľahlivosť výkazníctva, 

dostupnosť, správnosť a úplnosť informácií o finančných operáciách alebo ich častiach – 

vykonanie inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2018. 

 

Suma overených finančných prostriedkov bola  48 199 470,68 € vrátane DPH. 

 

Vnútorným auditom bolo identifikovaných celkom 11 nedostatkov. Nedostatky majú 

nefinančný charakter, sú finančne nevyčísliteľné. Šesť nedostatkov je systémových strednej 

závažnosti, nesystémových je päť, z toho jeden je strednej  a štyri sú nízkej závažnosti.  

 

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

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

 

Vnútorným auditom bolo zistené nedostatky týkajúce sa porušenia zákona o účtovníctve 

a  nedostatky, týkajúce sa nevykonania ZFK k inventarizácii. 

 

Audítorská skupina podala povinnej osobe dva návrhy na zlepšenie. 

 

Vnútorný audit bol vykonaný ako audit zhody a finančný audit. 

 

Vnútorný audit bol skončený dňa 21.01.2020, termín na zaslanie prijatých opatrení bol 

dohodnutý do 28.01.2020 a splnenie opatrení do 31.03.2020. Dokumentárne overenie 

z uvedeného dôvodu nebolo vykonané. 

 

 

 



 

 

Kapitola 04 Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

 

 
               Číslo: 6955/2020/oER-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N Á V R H 

Z Á V E R E Č N É H O  Ú Č T U 

Z A   R O K  2 0 1 9 

 

 

 

 

 

 

 
PREDKLADÁ: 

Veronika Remišová  

podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky 

 

 
OBSAH: 

1. Správa k návrhu záverečného účtu 

2. Tabuľková časť 

3. Príloha 

 

 

 

 

Bratislava júl 2020 
 



 

 

 

Obsah 

 

 

 
 
1. Správa o hospodárení Úradu podpredsedu vlády Slovenskej  republiky pre investície a informatizáciu ....... 1 

1.1. Súhrnná charakteristika kapitoly a jej hospodárenia v hodnotenom  rozpočtovom roku 2019.............. 1 

1.1.1. Charakteristika činnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície  a informatizáciu ................... 1 

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly ............................................................................... 12 

1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly ................................................... 13 

1.2. Príjmy kapitoly .................................................................................................................................... 14 

1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie ............................................................................. 14 

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 14 

1.3. Výdavky kapitoly ................................................................................................................................ 14 

1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie ......................................................................... 14 

1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej  klasifikácie............................................................................... 33 

1.3.3. Výdavky kapitoly hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim ........................ 33 

1.4. Finančné operácie ................................................................................................................................ 40 

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti ................................................................................................................. 40 

1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly ......................................................................................... 43 

1.6.1. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby ........................................................................... 43 

2. Tabuľková časť ................................................................................................................................................. 48 

3. Prílohy ............................................................................................................................................................... 49 

 

 

  



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Správa k návrhu záverečného účtu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

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 2019 
 

1.1.1. Charakteristika činnosti Úradu podpredsedu vlády SR pre investície 

 a informatizáciu 

 

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

„ÚPVII“) 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. 

 

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

využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, oblasť informatizácie 

spoločnosti, oblasť investícií a oblasť regionálneho rozvoja.  

 

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

štatút ÚPVII 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 ÚPVII zabezpečované v hodnotenom roku 2019 

 

Oblasť riadenia, koordinácie a dohľadu nad využívaním finančných prostriedkov 

z fondov Európskej únie 

 

1. ÚPVII v roku 2019 vykonával funkciu centrálneho koordinačného orgánu (ďalej len 

„CKO“) 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. Tieto aktivity realizoval prostredníctvom aktualizácie metodickej 

dokumentácie CKO, bilaterálnych stretnutí s riadiacimi a sprostredkovateľskými orgánmi, ako 

aj organizáciou koordinačných stretnutí s Európskou komisiou. O stave implementácie 

európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“) je verejnosť pravidelne 

informovaná na webovom sídle ÚPVII. 

 

2. Materiál „Správa o pokroku k 31.12.2018“ v oblasti implementácie európskych 

štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) na Slovensku bol v roku 2019 predložený a 

schválený Európskou  komisiou. 

 

3. Posudzovaním  návrhov výziev prispieva ÚPVII k ich skvalitneniu. Za rok 2019 bolo 

posúdených 135 návrhov výziev v objeme 2 mld. €. K týmto výzvam bolo celkovo vydaných 

673 odporúčaní, z ktorých bolo  akceptovaných úplne resp. čiastočne viac ako 77 % z celkového 

počtu odporúčaní.  

 

4. ÚPVII (CKO) koordinoval proces prerozdelenia výkonnostnej rezervy prostredníctvom 

vnútorných realokácií a realokácií medzi operačnými programami, na základe analýz 

absorpčnej kapacity jednotlivých operačných programov EŠIF. Realokácie boli schválené 

uzneseniami vlády SR č. 130/2019 a č. 220/2019. 
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5. Zavedením krízového riadenia operačných programov, ktorého súčasťou bol aj  návrh na 

zlúčenie Operačného programu Výskum a inovácie s Operačným program Integrovaná 

infraštruktúra sa podarilo naplniť finančné pravidlo n+3 a zabrániť strate finančných 

prostriedkov vo výške 160 mil. €.  

 

6. ÚPVII ako spolugestor  zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z EŠIF, 

pripravil dve novelizácie, ktoré nadobudli účinnosť 1. 7. 2019 a 27. 12. 2019. Prvá novela 

zákona reflektovala na zistenia auditov a skúsenosti z implementačnej praxe a priniesla 

žiadateľom zjednodušenie a zrýchlenie procesu čerpania, druhá novela bola reakciou na 

zlúčenie dvoch operačných programov. 

 

7. V roku 2019 ÚPVII dvakrát aktualizoval základný dokument pre riadenie eurofondov – 

Systém riadenia EŠIF. Bolo tiež vydaných 19 aktualizácií metodických pokynov CKO 

pokrývajúcich zväčša oblasť verejného obstarávania, monitorovanie projektov a hospodárnosť 

výdavkov a 19 aktualizácií vzorov CKO týkajúcich sa najmä kontroly projektov 

a schvaľovacieho procesu. Celkovo CKO vydalo už 119 aktualizácií vzorov CKO a 138 

aktualizácií metodických pokynov CKO. Nosnými oblasťami, ktorým sa metodické pokyny 

CKO a vzory CKO zaoberajú sú verejné obstarávanie, schvaľovací proces, kontrola projektu, 

monitorovanie, pravidlá oprávnenosti výdavkov a hospodárnosť. 

 

8. V roku 2019 bolo uskutočnené 5. rokovanie Národného monitorovacieho výboru pre EŠIF 

spojené s návštevou úspešných projektov EŠIF – predsedal mu podpredseda vlády pre 

investície a informatizáciu za účasti zástupcov riadiacich orgánov, Európskej komisie a 

všetkých socio – ekonomických partnerov.  

 

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

z fondov Európskej únie ÚPVII v roku 2019 realizoval aj tieto projekty:  

 

- Informačno – poradenské centrá – ÚPVII (CKO) je gestorom a koordinátorom 

Informačno – poradenských centier zriadených v jednotlivých krajoch Slovenska, 

s cieľom zjednodušenia prístupu k podpore z eurofondov. V roku 2019 narástol 

celkový počet podaných žiadostí klientov IPC na 3 200. Úspešnosť takto podaných 

žiadostí je dvojtretinová, teda 66 % žiadostí, konzultovaných v IPC bolo 

schválených. Informačno – poradenské centrá poskytli takmer 5 400 konzultácií, 

spoluorganizovali 414 seminárov pre viac ako 16 000 ľudí a odoslali svojim 

klientom 2 268 hromadných mailov o novinkách v oblasti eurofondov.  

 

- ÚPVII zorganizoval spolu s informačno – poradenskými centrami v júni 2019 štyri 

informačné dni pre občanov, podnikateľov, samosprávy, univerzity i neziskový 

sektor na tému priamo riadené programy EÚ. Súčasťou informačných dní bolo tiež 

predstavenie nového webu ÚPVII www.eurofondy.gov.sk. 

 

- Brožúra „Slovensko a eurofondy 2014 – 2020“ – prezentuje oblasti podpory 

a vybrané príklady dobrej praxe zrealizované v programovom období 2014 – 2020 

zo zdrojov Európskej únie. Brožúra je zverejnená na webových sídlach 

https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/propagacne-dokumenty/index.html a 

https://www.partnerskadohoda.gov.sk/publikacie/. 

 

- Projekt s OECD zameraný na oblasť boja proti korupcii a podvodom. Rok a pol 

trvajúca spolupráca bola úspešne ukončená uvedením Stratégie SR pre riadenie rizík 

spojených s podvodmi a korupciou v EŠIF v októbri 2019 za účasti misie OECD 

vedenej zástupcom generálneho tajomníka Jeffreym Schlagenhaufom. V súvislosti 

http://www.eurofondy.gov.sk/
https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/propagacne-dokumenty/index.html
https://www.partnerskadohoda.gov.sk/publikacie/
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s projektom OECD úrad zorganizoval štyri odborné medzinárodné workshopy 

a záverečnú konferenciu, s celkovým počtom viac ako 200 účastníkov. 

 

- SMART CITY – ÚPVII (CKO) zverejňuje na webovom sídle 

www.smartcity.gov.sk všetky dostupné informácie o  výzvach zameraných na smart 

riešenia. V roku 2019 to bolo 20 výziev z rôznych operačných programov, ktoré sa 

týkali inteligentných riešení v objeme viac ako 218 miliónov €.  

 

- ÚPVII zorganizoval v roku 2019 viacero seminárov a konferencii k problematike 

implementácie eurofondov, ako napr. medzinárodnú vedeckú konferenciu „Právo 

fondov EÚ v teórii a praxi“  v spolupráci s Právnickou fakultou UPJŠ v Košiciach,  

seminár o hospodárnosti výdavkov pri implementácii fondov EÚ za účasti 

slovenských a medzinárodných expertov (seminár sa konal v rámci komunikačnej 

platformy Európskej komisie – TAIEX) a pod.  

 

- Projekt Partnerstvo 3 – tretia fáza spolupráce ÚPVII a mimovládnych neziskových 

organizácií. Cieľom projektu je väčšie zapojenie neštátnych partnerov do oblasti 

riadenia fondov EÚ. 

 

10. ÚPVII  plnil v roku 2019  dôležitú úlohu pri riadení vedy, techniky a inovácií v SR 

prostredníctvom organizácie činnosti Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie (ďalej 

len „RVVTI“). Rada je najvyšším orgánom pre riadenie implementácie RIS3 v 

programovom období 2014 – 2020. V rámci sekcie CKO pôsobí aj Stála komisia RVVTI, 

ktorá je pracovným orgánom rady pre implementáciu RIS3.  

 

11. ÚPVII je hlavným koordinátorom Iniciatívy EK pre uhoľné regióny v transformácii 

prostredníctvom Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra, ktorý bol schválený 

uznesením vlády SR č. 336/2019 zo dňa 3.7.2019. ÚPVII (sekcia CKO) bol všetkými 

subjektmi, ktoré sa podieľali na jeho tvorbe, vyzdvihnutý ako úrad, ktorý pracuje vysoko 

participatívnym spôsobom a bol osobitne ocenený aj na zasadnutí Uhoľnej platformy v júli 

2019 v Bruseli ako jeden z best practice. V decembri 2019 bol v rámci Programu na 

podporu štrukturálnych reforiem (SRSP)  Európskou komisiou predbežne vybratý projekt 

s názvom Environmental impacts and land rehabilitation of the Upper Nitra Coal Region, 

pre ďalšiu odbornú podporu procesu transformácie Hornej Nitry (vypracovaný ÚPVII).   

 

12. ÚPVII je od roku 2017 hlavným koordinátorom multilaterálnej spolupráce Európskej 

komisie, Svetovej banky a regiónu v rámci Iniciatívy EK Catching-up Regions pre 

Prešovský samosprávny a Banskobystrický samosprávny kraj. 

 

13. ÚPVII v roku 2019 v rámci teritoriálnej spolupráce EÚ navrhol zastávať aktívnu rolu v 

novovzniknutej exekutívnej platforme, Karpatskej výkonnej rade. 

 

14. V rámci aktivít Európskeho zoskupenia územnej spolupráce prebehlo zapojenie 

registrového úradu k aplikácií zákona stop byrokracii, ďalej integrácia registra EZÚS do 

generického registra RPO – Registra a identifikátora právnických osôb, podnikateľov a 

orgánov verejnej moci SR. 

 

15. V novembri 2019 začal projekt aktualizácie Stratégie inteligentnej špecializácie (RIS3) 

„Podpora transformácie hospodárstva SR zvýšením jeho inovačnej výkonnosti“. Projekt 

financuje Európska komisia v rámci Programu na podporu štrukturálnych reforiem 

z dôvodu splnenia základnej podmienky aktualizácie existujúcej stratégie na nasledujúce 

obdobie 2021 – 2027. 

http://www.smartcity.gov.sk/
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16. ÚPVII prostredníctvom Rezortnej koordinačnej skupiny pre politiku súdržnosti pravidelne 

komunikoval so svojimi členmi aktuálne otázky v oblasti návrhov legislatívnych predpisov 

EÚ a pripravoval pozície SR na zasadnutie Pracovnej skupiny Rady pre štrukturálne 

opatrenia (SMWP). 

 

17. ÚPVII  v spolupráci s Európskou komisiou (DG Regio) usporiadal v júni 2019 konferenciu 

s medzinárodnou účasťou s názvom – Uplatnenie politiky súdržnosti v rámci Stratégie 

inteligentnej špecializácie ako nástroja na lepšie ukotvenie krajín V4+4 v globálnych 

hodnotových reťazcoch. Cieľom konferencie bolo hľadať možnosti na podporu zvyšovania 

konkurencieschopnosti hospodárstva krajín V4+4. V spolupráci s Národohospodárskou 

fakultou EU Bratislava bola organizovaná aj odborná konferencia – Politika súdržnosti – 

príležitosti a výzvy.  

 

18. Za účasti sociálno – ekonomických partnerov sa pripravovali tabuľky intervenčnej logiky 

v rámci piatich cieľov politiky súdržnosti. O intervenčnej logike rovnako prebiehali 

paralelné rokovania s EK. Po finalizácii prioritizácie budú tieto tabuľky intervenčnej 

logiky tvoriť hlavný základ pre budúce operačné programy SR na roky 2021 – 2027.  

 

19. ÚPVII (sekcia CKO) systematicky zastrešoval proces prípravy Partnerskej dohody SR na 

roky 2021 – 2027, ako aj intenzívne koordinoval proces prípravy operačných programov, 

vrátane koordinácie procesu stanovenia investičných priorít. Proces začal už počas 

slovenského predsedníctva vo V4. 

 

20. ÚPVII zavŕšil  proces identifikácie investičných priorít SR na roky 2021 – 2027, v rámci 

ktorého CKO uskutočnilo množstvo rokovaní s relevantnými rezortmi. Súčasne prebiehala 

aktívna spolupráca  so sociálno – ekonomickými partnermi v rámci pracovnej skupiny 

„Partnerstvo pre politiku súdržnosti 2020+“ a Pracovnej komisie PPVII pre prípravu 

Partnerskej dohody SR a programov SR na programové obdobie 2021 – 2027. 

Východiskový návrhu priorít SR pre politiku súdržnosti  na programové obdobie 2021 – 

2027 bol schválený Radou vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027 v októbri 2019. 

ÚPVII vykonával funkciu sekretariátu Rady vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027. 

 

21. Spôsob uplatnenia základných podmienok pri príprave implementačného mechanizmu 

politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 v podmienkach SR bol schválený vládou SR v júli 

2019. Odpočet plnenia sa uskutočňuje v trojmesačných intervaloch, pričom prvé 

spracovanie odpočtu plnenia pre EK bolo spracované k 30. 9. 2019 a ďalšie k 31. 12. 2019. 

Zároveň sa konali videokonferencie relevantných rezortov a partnerov SR so zástupcami 

EK k plneniu základných podmienok. Informácie o politike súdržnosti EÚ a finančnej 

pomoci z fondov EÚ v programovom období 2021 – 2027 boli zverejňované na webových 

stránkach ÚPVII a Eurofondy 2020+.  

 

22. ÚPVII zabezpečuje prípravu integrovaných územných investícií (ďalej len „IÚI“) pre 

programové obdobie 2021 – 2027. S cieľom nastavenia efektívnej participácie územnej 

samosprávy na príprave IÚI podpísal ÚPVII Memorandum o spolupráci so Združením 

samosprávnych krajov SK8, Združením miest a obcí Slovenska a Úniou miest Slovenska. 

 

23. ÚPVII zriadil Pracovnú skupinu na prípravu právneho rámca na poskytovanie príspevku z 

fondov Európskej únie v programovom období 2021 – 2027. CKO uskutočnil s členmi 

pracovnej skupiny niekoľko desiatok stretnutí. Na základe podnetov z týchto stretnutí 

spustil prípravu zákona o fondoch EÚ na programové obdobie 2021 – 2027. 
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24. ÚPVII plní funkciu sprostredkovateľského orgánu pre prioritnú os 7 (ďalej len „PO7“) 

konajúceho v zastúpení Ministerstva dopravy a výstavby SR ako riadiaceho orgánu pre 

Operačný program Integrovaná infraštruktúra (ďalej len „OP II“). Cielene koordinuje 

implementáciu projektov PO7 OP II, vrátane projektov v zásobníku, s cieľom 

zabezpečenia plynulého čerpania pridelených finančných zdrojov. 

 

25. Riadiacimi výbormi pre PO7 bolo v roku 2019 schválených 19 zámerov a štúdií 

uskutočniteľnosti pre národné projekty a podklady k výzvam pre Dopytové projekty 

s predpokladanou hodnotou celkovej alokácie cca 400 mil. € z celkovej výšky 736 mil.€ 

na PO7, pričom 4 štúdie uskutočniteľnosti presahovali alokáciu PO7 a boli zaradené do 

zásobníka štúdií pre národné projekty, ktoré sa zameriavajú na napĺňanie ukazovateľov 

výkonnostného rámca prioritnej osi informatizácie spoločnosti.   

 

26. V roku 2019 bolo v rámci OP II realizovaných 31 schválených národných projektov, ktoré 

budú napĺňať ciele informatizácie svojimi aktivitami následne po ich implementácii. Ide o:   

 

- Zvýšenie kapacity vládneho cloudu v Datacentre Kopčianska – fáza 1 

- Centrum ochrany kritickej infraštruktúry a podpora činností v oblasti krízového 

riadenia Slovenskej republiky v gescii MH SR  

- Konsolidovaná analytická vrstva – využitie dát pre zlepšenie fungovanie inštitúcií 

verejnej správy  

- Atlas pasívnej infraštruktúry 

- Implementácia a integrácia podporného informačného systému  

- Vybudovanie Centra simulácie, výskumu a výučby kybernetických hrozieb 

a kybernetickej bezpečnosti 

- Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva 

- Jednotný informačný systém štatistických údajov 

- Centralizovaný systém súdneho riadenia 

- Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného  informačno-komunikačného 

systému FS SR 

- Otvorené údaje 2.0 

- Modernizácia dávkových agend Sociálnej poisťovne (MODA) 

- Redizajn siete Govnet 

- Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR  

- Inteligentné regulácie IT platforma lepšej regulácie podľa stratégie RIA 2020 – 2020 

– Fáza 2 

- Komplexný informačný systém riadenia výkonnosti a podpory 

- Informačný systém – Živnostenský register 

- Národný systém testovania a certifikácie digitálnych kompetencií – eSMART 

- Informačný systém elektronickej fakturácie (IS EFA) 

- Systém verejného obstarávania 

- Zefektívnenie štátneho dozoru v starostlivosti o životné prostredie 

- Pamiatkový informačný systém 

- Register zbraní a streliva (RZaS) 

- Centrálna API Manažment Platforma (Platforma pre publikovanie služieb štátu cez 

Open API) 

- Online procesy eZdravia 

- Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže  

- Monitorovací systém pre reguláciu a štátny dohľad (MSRŠD) 

- Elektronický register mimovládnych neziskových organizácií (MNO) - Rozsah a 

obsah projektu Elektronický register mimovládnych neziskových organizácií 

(MNO) 
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- Projekt rozvoja IS pre elektronické služby RÚ 

- Komplexný analytický nástroj pre podporu ekonomickej regulácie  

- Zabezpečenie efektívneho používania služieb ESO1 poskytovateľmi zdravotnej 

starostlivosti na celom území SR (projekt ESO1 – D) 

 

27. V roku 2019 bolo taktiež vyhlásených 10 dopytovo – orientovaných výziev. V II. polroku 

2019 sa vyhlásilo celkovo 6 dopytových výziev, ktoré obsahovo nadväzovali na 3 

predchádzajúce výzvy, avšak už s rozšíreným zoznamom oprávnených žiadateľov z celej 

verejnej správy a zamerané na širší záber aktivít v celkovej alokácii vo výške 137 mil. €. 

Ďalšie 3 dopytové výzvy boli zamerané na rozvoj oblasti analytického spracovania dát 

verejnej správy, využívanie prostriedkov asistovaného života pre znevýhodnené skupiny 

obyvateľstva a taktiež budú zamerané do oblasti kybernetickej bezpečnosti IS VS. V rámci 

týchto 6 výziev eviduje SO II 79 žiadateľov o nenávratný finančný príspevok (ďalej len 

„NFP“) a požadovaná výška NFP na tieto výzvy presahuje sumu 82 mil. €. Ide o výzvy:  

- Malé zlepšenia eGov služieb 1 a 2 

- Manažment údajov inštitúcií verejnej správy 1 a 2 

- Migrácia IS VS do IaaS 1 a 2 

- Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti v podsektore IS VS 

- Zvýšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do 

digitálneho trhu 

- Lepšie využívanie údajov inštitúciami verejnej správy 

- WiFi pre Teba – cieľom tejto dôležitej výzvy bolo priniesť bezplatné pripojenia 

občanom na verejných priestranstvách obcí a na iných miestach, ktoré sú verejnosti 

prístupné, bez obmedzenia, pričom v roku 2019 boli vyhlásené 4 hodnotiace kolá. 

Výzva bola uzavretá k 28.02.2020.  V rámci tejto výzvy bolo  predložených 579 

žiadostí o NFP. Schválených bolo 408 žiadostí a podpísaných viac ako 375 zmlúv 

o NFP. ÚPVII v spolupráci s Riadiacim orgánom OPII prostredníctvom 

Integrovanej siete informačno–poradenských centier zorganizoval v každom 

samosprávnom kraji SR odborný pracovný seminár k výzve č. OPII-2018/7/1-DOP 

„WIFI pre Teba“, ktorý plynulo nadväzoval na predchádzajúci seminár z roku 2018 

organizovaný pri vyhlásení samotnej výzvy. Cieľom seminára bolo zefektívniť 

proces spracovania a eliminovať tak identifikované nedostatky pri doručených 

Žiadostiach o platbu od obcí a miest.  

 

Oblasť informatizácie spoločnosti 

 

28. V roku 2019 ÚPVII dostal viacero ocenení v oblasti informatizácie spoločnosti, ako napr.: 

1. miesto na PMI, IPMA a eFocus a 3. miesto na IT GALA – Projekt roka – Implementácia 

zákona proti byrokracii 1. vlna, 2. miesto na ITAPA 2019 – Najlepší projekt digitalizácie 

spoločnosti za Elektronizáciu potvrdení o návšteve školy, 3. miesto na ITAPA 2019 – 

Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti za Zelenú naftu atď.  

 

29. V roku 2019 ÚPVII zabezpečil vytvorenie štúdie uskutočniteľnosti pre projekt 

Konsolidovaná analytická vrstva, pre projekt eSMART a pre projekt Open Data 2.0. 

 

30. V roku 2019 ÚPVII podal a boli mu schválené žiadosti o nenávratný finančný príspevok 

k projektom MIS, eSmart OpenData, CAMP, KAV a ďalším projektom.   

 

31. ÚPVII zabezpečil rozvoj informačného systému ITMS2014+ obstaraním Zmluvy o dielo 

č. 1179/2019.  
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32. ÚPVII bojuje už tretí rok proti byrokracii a ruší povinnosti predkladať rôzne papierové 

výpisy, aj vďaka prevádzkovaniu systému OverSi s takmer 26 000 užívateľmi.  

 

33. ÚPVII vytvoril a prevádzkuje informačný systém pre Evidenciu záznamov zaručenej 

konverzie. 

 

34. V roku 2019 bola realizovaná spolupráca s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou 

s cieľom vytvorenia informačného systému pre zadávanie malých projektov 

prostredníctvom  ITMS2014+. Bola zabezpečená Zmluva o udelení sublicencie k 

počítačovému programu ITMS2014+, čím bol umožnený rozvoj informačného systému 

ITMS2014+ pre potreby implementácie poskytnutia pomoci oprávneným žiadateľom 

v rámci gescii PPA (projekt „Zelenej nafty“). Úpravy ITMS2014+ boli v spolupráci 

s ÚPVII nasadené do prevádzky a došlo k vyplateniu pomoci pre žiadateľov. 

 

35. V rámci rozvoja Metainformačného systému verejnej správy bol zriadený základ pre 

monitoring služieb verejnej správy. Taktiež bola zabezpečená migrácia META IS a IS 

CSRU do prostredia vládneho cloudu v Datacentre MV SR. 

 

36. ÚPVII zabezpečil zmenu legislatívy súvisiacej so zlúčením operačných programov OP 

Integrovaná infraštruktúra a OP Výskum a inovácie v ITMS2014+. ÚPVII zabezpečil 

úpravu ITMS2014+ umožňujúcu  zlučovanie operačných programov, pričom prvá kľúčová 

fáza už bola nasadená do produktívnej prevádzky ITM2S014+ v mesiaci marec 2020. 

Nasledujúce fázy budú sprístupnené do produktívnej prevádzky ITMS2014+ v mesiacoch 

apríl a máj 2020. 

 

37. ÚPVII sa v roku 2019 podieľal na viacerých legislatívnych úpravách v oblasti 

informatizácie spoločnosti. Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo 

verejnej správe nadobudol účinnosť dňa 1.5.2019. Legislatívny proces k novele zákona o e 

– Governmente bol ukončený v júni 2019 a novela nadobudla účinnosť dňa 1.8.2019. 

Novela vyhlášky o zaručenej konverzii nadobudla účinnosť 1.12.2019.  

 

38. Za obdobie od apríla do decembra 2019 boli vykonané vonkajšie kontroly dodržiavania 

povinnosti ustanovených zákonom o e – Governmente v 10 kontrolovaných subjektoch.  

 

39. Na Rade vlády pre digitalizáciu a jednotný digitálny trh bola 16.5.2019 schválená 

Koncepcia nákupu IT vo verejnej správe, ktorá je výstupom pracovnej skupiny Verejné 

obstarávanie IKT.  

 

Oblasť riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti 

 

40. ÚPVII v priebehu roka 2019 vypracoval návrh Vyhlášky k Zákonu č. 95/2019 Z. z. o 

informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(ďalej len „Zákon o ITVS“), ktorou sa ustanovuje spôsob kategorizácie a obsah 

bezpečnostných opatrení informačných technológií verejnej správy, ktorá má podľa § 32 

Zákona o ITVS nahradiť Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 55/2014 Z. 

z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov. 

Vyhláška k Zákonu o ITVS nadobudne účinnosť 1. mája 2020. 

 

41. ÚPVII sa v priebehu roka 2019 sa podieľal na Národnom projekte: Národný systém 

riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe ako sprostredkovateľský 

orgán. Projekt je zameraný na vytvorenie siete adekvátne odborne a technicky vybavených 
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jednotiek pre riešenie kybernetických bezpečnostných incidentov (ďalej len „jednotky 

CSIRT“) na celonárodnej úrovni.  

 

42. ÚPVII sa v roku 2019 zapojil aj do dopytovej výzvy s projektom Centralizovaný 

manažment riadenia kybernetickej bezpečnosti verejnej správy a má za úlohu pomôcť 

inštitúciám lepšie sa pripraviť na možné kybernetické hrozby. Hlavným dôvodom 

realizácie projektu je nedostatočná úroveň kybernetickej bezpečnosti a potreba zavedenia 

centralizovaného riadenia kybernetickej bezpečnosti v celej štátnej správe.  

 

43. ÚPVII ako žiadateľ je hlavným partnerom na Projekte Vybudovanie Centra simulácie, 

výskumu a výučby kybernetických hrozieb a kybernetickej bezpečnosti (jeden z projektov 

PO7 OP II). Projekt má za cieľ pomôcť národnému hospodárstvu prostredníctvom tréningu 

štátnych expertov v prevencii a reakcii na kybernetické incidenty – pôjde najmä o 

predchádzanie a detekciu, ale aj rýchlejšie a efektívnejšie zásahy. 

 

44. ÚPVII poskytuje súčinnosť Národnému bezpečnostnému úradu k zoznamu základných 

služieb v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Sekcia kybernetickej bezpečnosti rozšírila 

svoju súčinnosť, ustanovili sa pravidlá spolupráce a nadviazali sa dobré vzťahy so silovými 

zložkami a organizáciou –  Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej len 

„NASES“). ÚPVII bol súčasťou prestížnej EPI konferencie zameranej na nový zákon o 

informačných technológiách vo verejnej správe účinný od 1. 5. 2019 a na ďalších 

konferenciách ako napr.: Café Europa – Bezpečnosť a online priestor, Veracomp 

konferencia, konferencia o zákone o kybernetickej bezpečnosti, Cluster kybernetickej 

bezpečnosti a pod. 

 

45. Vládna jednotka CSIRT vyriešila v roku 2019 849 incidentov kybernetickej bezpečnosti 

(počet incidentov v roku 2019 bol o 151 %  vyšší ako v roku 2018) a realizovala 18 

penetračných testov v štátnych inštitúciách. 

 

46. Zástupcovia vládnej jednotky CSIRT sa s hlasovacím právom zúčastňovali na 

zasadnutiach medzinárodnej organizácie FIRST združujúcej jednotky CSIRT z celého 

sveta. Taktiež za zúčastnili medzinárodných cvičení LockedShield 2019, Cyber coalition 

2019, prednášali na konferenciách Kybernetická bezpečnosť vo firmách, obciach 

a subjektoch kritickej infraštruktúry, Security Bratislava 2019 – IT SECURITY, 

Hackerfest 2019 a pod.  

 

Oblasť digitálnej agendy 

 

47. Rozvoj širokopásmového internetu na Slovensku  

 

- Broadband Competence Office (BCO) – projekt OP EVS, ktorý realizovaný spolu s 

Úradom pre reguláciu elektronických komunikácii a poštových služieb. Jeho cieľom 

je  celkové zlepšenie riadenia zavádzania ultra rýchlej konektivity na Slovensku, 

zavedenie nových procesov, optimalizácia existujúcich procesov, vypracovanie 

nových metodík a postupov regulácie a posilnenie odborných kompetencií v oblasti 

regulácie a štátneho dohľadu v elektronických komunikáciách a riadenia 

broadbandu. 

- ÚPVII vypracoval podklady na rokovania s EK, do dokumentu Partnerskej dohody, 

a zabezpečil plnenie „základnej podmienky“ – vypracovanie národnej stratégie v 

oblasti broadbandu, s cieľom získania zdrojov EÚ pre oblasť broadbandu v novom 

programovom období 2021 – 2027.  

- Mapovanie komunikačnej infraštruktúry a verejná konzultácia ultra rýchlej 
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konektivity – výsledky mapovania a verejnej konzultácie boli využité pri príprave 

národnej stratégie pre Slovensko s cieľom  zabezpečiť dostatočne rýchle pripojenie 

všetkým občanom, inštitúciám a podnikom. 

- Bola vypracovaná prvá verzia návrhu Národného broadbandového plánu, ktorý 

navrhuje ako realizovať víziu Slovenska na zabezpečenie prístupu ku komunikačnej 

infraštruktúre, ktorá bude schopná v dlhodobom horizonte naplniť kvalitatívne a 

kapacitné požiadavky na siete gigabitovej spoločnosti pre všetkých občanov, 

podnikateľov ako aj inštitúcie verejnej správy.  

 

48. V roku 2019 sa ÚPVII naplno ujal svojej gestorskej role pri implementácii nariadenia EP 

a Rady o jednotnej digitálnej bráne. Na vnútroštátnej úrovni boli kroky a zodpovednosti 

ukotvené uznesením vlády SR č. 335/2019 z 3. júla 2019 k Implementácii nariadenia. 

Týmto uznesením bol o. i. definovaný aj koordinačný mechanizmus zapájajúci gestorské 

orgány verejnej správy. Taktiež bola spracovaná štúdia uskutočniteľnosti komplexne 

pokrývajúca všetky oblasti implementácie nariadenia. Táto štúdia dáva zoznam 

konkrétnych 69 opatrení, ktoré je potrebné realizovať pre naplnenie všetkých požiadaviek 

nariadenia. Štúdia bude vodiacim dokumentom pre nastavovanie konkrétnych projektov 

a ich vzájomnej koordinácie v ďalšom období. 

 

49. Projekt centra bezpečnejšieho internetu (Slovak Safer Internet Centre IV) – ÚPVII bol 

v roku 2019 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. 

 

50. Dňa 7.5.2019 bola uznesením vlády SR č. 206/2019 prijatá Stratégia digitálnej 

transformácie Slovenska 2030. Stratégia vychádza z priorít jednotného digitálneho trhu 

Európskej únie, reaguje na vysoko aktuálne témy ako sú napríklad blockchain či umelá 

inteligencia a nadväzuje na tvorbu nového viacročného finančného rámca EÚ na roky 2021 

– 2027, vrátane kohéznej politiky ako aj priamo riadených programov, kde dostáva 

digitálna ekonomika prioritnú pozornosť. 

 

51. Uznesením vlády SR č. 337/2019 bol prijatý Akčný plán digitálnej transformácie 

Slovenska na roky 2019 – 2022. Dokument priamo nadväzuje na Stratégiu digitálnej 

transformácie Slovenska 2030.  Akčný plán pokrýva opatrenia, ktoré je možné realizovať 

v krátkodobom horizonte (3Q/2019 – 4Q/2022). Ich financovanie je naviazané na 

programové obdobie 2014 – 2020. 

 

52. Bola zriadená pracovná skupina pre digitálnu transformáciu SR, ktorej hlavnou úlohou je 

poskytovanie súčinnosti pri implementácii opatrení Akčného plánu, pričom jej súčasťou sú 

dotknuté rezorty, hlavní aktéri a gestori jednotlivých opatrení, ako aj odborná verejnosť.  

 

53. V roku 2019 bolo založené Slovenské centrum pre výskum umelej inteligencie – 

slovak.AI, ktoré je neutrálna, nezávislá a nezisková platforma, ktorá okrem sieťovania 

aktérov v oblasti výskumu a aplikácie nástrojov umelej inteligencie slúži najmä ako 

platforma excelentnosti na Slovensku v tejto rýchlo sa rozvíjajúcej sa oblasti. ÚPVII 

prispel k budovaniu ekosystému umelej inteligencie na Slovensku aj objednaním dvoch 

diel od Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a to vypracovaním „Analýzy a návrhu 

zapojenia SR do iniciatívy EÚ pri budovaní európskych centier excelentnosti pre umelú 

inteligenciu“ a „Manuálu pre firmy na zavedenie umelej inteligencie“. 

 

54. ÚPVII si v roku 2019 nechal vypracovať štúdiu možností a potenciálu technológie 

blockchain pri zlepšovaní eGovernment riešení. 

https://slovak.ai/%23about-slovak-ai
https://slovak.ai/%23about-slovak-ai
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55. ÚPVII v rámci účasti v spoločnom európskom konzorciu EuroHPC, v spolupráci so SAV 

a s podnikovými partnermi pripravuje zriadenie národného kompetenčného centra pre 

HPC. Toto kompetenčné centrum pomôže nielen s využitím európskych super počítačov 

pri riešení výskumných úloh, ale sprístupní vysokovýkonné výpočty aj pre podnikovú sféru 

a štátnu správu.  

 

56. Príprava Platformy inovatívnych riešení, ktorá bude slúžiť verejným autoritám ako 

informačný kanál na zverejňovanie výziev, resp. problémov, ktoré potrebujú riešiť. Taktiež 

bude fungovať ako komunikačný kanál pre verejnosť, prostredníctvom ktorého sa môžu 

súkromné spoločnosti, univerzity, neziskové organizácie, ako aj individuálni občania 

dozvedieť o vládnych výzvach. ÚPVII si nechal vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti 

a momentálne sa pripravuje webová stránka. Platforma bude verejne predstavená v 2020. 

 

57. V oblasti jednotného digitálneho trhu a medzinárodnej spolupráce sa v roku 2019 

realizovali aj nasledovné aktivity:  

 

- Realizácia Nariadenie o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v 

Európskej únii. 

- Participácia na negociáciách v Rade pri tvorení Záverov Rady EÚ o budúcnosti 

vysoko digitalizovanej Európy po roku 2020. 

- Zastrešovanie tematických okruhov zasadnutia ministerskej rady OECD 2019 

(Ministerial Council Meeting). 

- V spolupráci s Ministerstvom financií SR a IT Asociáciou Slovenska sa podarilo 

inštitucionalizovať Národnú koalíciu pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej 

republiky ako záujmové združenie právnických osôb ako aj zabezpečiť podporné 

financovanie jej sekretariátu a umožniť tak uchádzanie sa o financovanie 

z Európskych fondov. Momentálne má koalícia už 83 členov, ktorí prijali 232 

záväzkov. V roku 2020 bol vládou schválený Plán podpory Digitálnej koalície do 

roku 2022. 

- Preskúmanie digitálnych zručností v malých a stredných podnikoch na Slovensku 

a množstvo ďalších aktivít v oblasti jednotného digitálneho trhu a medzinárodnej 

spolupráce. 

 

Oblasť investícií a strategického plánovania 

 

58. Zriadenie databázy stratégií ústredných orgánov štátnej správy. 

 

59. Vypracovanie prvej verzie metodiky tvorby integrovaných investičných a rozvojových 

balíčkov pre rozvoj regiónov SR. 

 

60. Zahájenie projektu „Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity 

v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility“ v rámci Operačného 

programu Efektívna verejná správa. 

 

61. Vypracovanie materiálu na rokovanie vlády „Vízia a stratégia rozvoja Slovenska do roku 

2030“, vrátane medzirezortného pripomienkového konania. Na základe prerokovaných 

a úspešne vyriešených rozporových konaní, je predmetný materiál pripravený na 

predloženie vláde SR. Materiál bol schválený na 3. zasadnutí Rady vlády pre Agendu 2030 

pre udržateľný rozvoj a taktiež bol predstavený aj poslancom na pôde Národnej rady 

Slovenskej republiky. 
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62. Príprava a organizácia Národného konventu k Vízii a stratégii rozvoja Slovenska do roku 

2030, ktorého cieľom bolo predstavenie Vízie a stratégie rozvoja Slovenska do roku 2030 

ako základného dokumentu strategického plánovania pre ústrednú, regionálnu a miestnu 

úroveň verejnej správy. Zloženie Národného konventu odzrkadlilo všetky kľúčové 

segmenty slovenskej spoločnosti. Pozvanými boli najvyšší predstavitelia vlády, 

politických strán, legislatívy, akademického sektoru, mimovládnych organizácií, 

súkromného sektoru a samospráv. 

 

63. Príprava materiálu Správa o dosiahnutých výsledkoch v národných prioritách 

implementácie Agendy 2030, ktorý má byť na základe uznesenia vlády SR č. 273/2018 

predložený na rokovanie vlády SR do 30. júna 2020. 

 

64. Organizácia medzinárodnej konferencie „Acting together for SDGs“, ktorá sa v spolupráci 

s MZVaEZ SR konala v máji 2019. Predmetná medzinárodná konferencia bola zameraná 

na výmenu skúseností pri implementácii Agendy 2030 vo vnútroštátnej a medzinárodnej 

rovine.  

 

65. ÚPVII (Odbor koordinácie Agendy 2030) úspešne reprezentoval SR v stálej Pracovnej 

skupine Rady EÚ pre Agendu 2030, na týždni otvoreného vládnutia, ktorý bol 

organizovaný Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, 

reprezentoval SR v rámci organizácie „European Sustainable Development Network“ a na 

rôznych iných zahraničných fórach týkajúcich sa problematiky udržateľného rozvoja.  

 

66. ÚPVII v roku 2019 taktiež spolupracoval s nadáciou PONTIS v rámci ocenenia Via Bona 

Slovakia za rok 2018, s cieľom vybudovať povedomie o udržateľnom rozvoji 

prostredníctvom odovzdania „Ceny za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného 

rozvoja“, spoločnosti Stiga Slovakia za inšpiratívny príklad, ako riešiť problém inklúzie 

rómskej komunity na pracovnom trhu. 

 

67. Podpora analytických kapacít, ktoré reprezentujú SR na medzinárodnej úrovni. V roku 

2019 bola úspešne rozbehnutá spolupráca s univerzitou UC Berkeley v Kalifornii, 

v kontexte ktorej boli poskytnuté dotácie pre výskumné pobyty troch vedecko – 

výskumných pracovníkov z Technickej univerzity v Košiciach a Žilinskej univerzity 

v Žiline na UC Berkeley. Išlo o podporu troch vedecko – výskumných projektov v oblasti  

inteligentných dopravných systémov a informatizácie v doprave. 

 

68. ÚPVII v roku 2019 implementoval Schému podpory projektov experimentálneho vývoja 

a inovácií v SR č. DM-19/2018, v kontexte ktorej administroval nasledovné výzvy na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci a podpory na akceleračný program pre 

projekty experimentálneho vývoja a inovácií v SR a dvojfázové výzvy na predkladanie 

žiadostí o poskytnutie pomoci a podporu inovačného zoskupenia a inovatívnych projektov 

v SR (spolupráca s Center for Innovative Technology v USA a spolupráca 

s podnikateľským akcelerátorom Science, Innovation, Technology for Future v Izraeli).  

 

69. V súlade s uznesením vlády SR č. 528 z 28.11.2018 k Návrhu inštitucionálneho 

zabezpečenia slovenskej inovačnej diplomacie ÚPVII naštartoval integrovaný systémový 

prístup k budovaniu kapacít SR v oblasti inovačnej diplomacie. Medzi podpredsedom 

vlády pre investície a informatizáciu a ministrom zahraničných veci a európskych 

záležitostí bola uzavretá dohoda o spolupráci v oblasti inštitucionálneho zabezpečenia 

slovenskej inovačnej diplomacie. V súlade s uzavretou dohodou prebehlo vyslanie prvých 

štyroch inovačných diplomatov do Čínskej ľudovej republiky (ZÚ Peking), Fínska (ZÚ 

Helsinki), Izraela (ZÚ Tel Aviv) a Spojených štátov amerických (ZÚ Washington).  
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Oblasť regionálneho rozvoja 

 

70. ÚPVII – sekcia regionálneho rozvoja – vykonáva funkciu sekretariátu Rady pre rozvoj 

najmenej rozvinutých okresov. Jej úlohou je spravovať akčné plány rozvoja dvadsiatich 

najmenej rozvinutých regiónov a zapracovávať schválené dodatky do konsolidovaného 

znenia k existujúcim akčným plánom. Pripravilo sa 16 priebežných správ o realizácii 

akčných plánov na výjazdové rokovania vlády. V rámci ročných priorít na rok 2019 bolo 

zazmluvnených 286 nových projektov a 46 nových projektov v rámci nových akčných 

plánov pre okresy Snina, Levoča, Michalovce a Stropkov. Prijímateľom bol vyplatený 

regionálny príspevok vo výške 17,2 mil. €.  

 

71. V roku 2019 bola pripravená aj schéma na podporu poľnohospodárskej prvovýroby, aby 

sa umožnilo a  zjednodušilo poskytovanie regionálneho príspevku pre malých 

poľnohospodárov i väčšie subjekty pôsobiace v oblasti poľnohospodárskej prvovýroby.  

 

72. V roku 2019 bola vyhlásená „Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v 

oblasti podpory regionálneho rozvoja“ v hodnote 1 135 346,- €. Bolo spracovaných 355 

žiadostí o dotáciu a uzatvorených 35 zmlúv o poskytnutí dotácie.  

 

73. V roku 2019 bola zverejnená „Správa o realizácii priorít a cieľov Národnej stratégie 

regionálneho rozvoja SR za rok 2018“ a pripravená „Metodika tvorby a implementácie 

programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja pre programové obdobie po roku 

2020“.  

 

74. ÚPVII v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

a OECD zorganizoval seminár na tému „Financovanie rozvoja na regionálnej a lokálnej 

úrovni“. Okrem toho bol ÚPVII účastníkom viacerých medzinárodných i domácich 

podujatí, ako napr. „CityCHANGERS SK“, seminár „OECD Economic Survey Slovak 

Republic“, workshop „9th Slovak Winter Seminar of Regional Science“, „International 

Workshop on Tourism as a Catalyst for Regional Development“, Federal Ministry for 

Sustainability and Tourism, OECD atď.  

 
 

1.1.2. Výsledok rozpočtového hospodárenia kapitoly 

 

Celkové výdavky ÚPVII v roku 2019 predstavovali 119 303 415,90 €, z toho kryté 

prostriedkami EÚ boli vo výške 16 159 860,94 €. V roku 2019 úrad vykázal iba drobné príjmy 

vo výške 9 442,34 € t. z., že saldo príjmov a výdavkov predstavuje -119 293 973,56 €.  
 
Tab. č. 1                                                              (€) 

 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet  
Skutočnosť 

% k upravenému 

rozpočtu 

1 2 3 4 5=4/3*100 

Príjmy spolu 0 0 9 442,34 0 

z toho: z rozpočtu EÚ 0 0 0 0 

Výdavky spolu: 10 486 929,00 119 461 944,84 119 303 415,90 99,87 % 

z toho: kryté 

prostriedkami EÚ 
0 16 159 860,94 16 159 860,94 100,00% 

Saldo príjmov a výdavkov -10 486 929,00 -119 461 944,84 -119 293 973,56 

 

-99,86 % 

z toho : z prostriedkov EÚ 0  -16 159 860,94

  

  -16 159 860,94 -100,00% 
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1.1.3. Zhodnotenie plnenia záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly 

 

Záväzné ukazovatele rozpočtu a počtu zamestnancov boli pre ÚPVII určené rozpisom 

záväzných ukazovateľov štátneho rozpočtu na rok 2019 oznámeným úradu listom MF SR č. 

MF/019616/2018-441 z 12.12.2018.    

 
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 9 442,34  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) 10 486 929,00 119 461 944,84 119 303 415,90 99,87 

          

A.    Výdavky spolu bez prostriedkov Európskej únie 10 486 929,00 103 302 083,90 103 143 554,96 99,85 

       z toho:     

A.1. rozpočtové prostriedky kapitoly (kód zdroja 111+131) 10 486 929,00 98 928 371,26 98 769 842,32 99,84 

A.2. prostriedky na spolufinancovanie 0,00 4 373 712,64 4 373 712,64 100,00 

      z toho: (kód zdroja 1AA2) 0,00 743 014,78 743 014,78 100,00 

                 (kód zdroja 1AA3) 0,00 122 672,17 122 672,17 100,00 

                 (kód zdroja 1AC2) 0,00 56 080,17 56 080,17 100,00 

                 (kód zdroja 3AA2) 0,00 1 907 071,46 1 907 071,46 100,00 

                 (kód zdroja 3AA3) 0,00 1 320 260,67 1 320 260,67 100,00 

                 (kód zdroja 3AC2) 0,00 224 613,39 224 613,39 100,00 

A.3. mzdy, platy, služobné príjmy a - - - - 

      ostatné osobné vyrovnania (610), (kód zdroja 111+131) 2 648 782,00 3 845 978,39 3 843 674,68 99,94 

      z toho: - - - - 

      mzdy, platy, služobné príjmy a OOV - - - - 

      aparátu ústredného orgánu (kód zdroja 111+131) 2 648 782,00 3 845 978,39 3 843 674,68 99,94 

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

348 388 364 93,81 

      z toho: aparát ústredného orgánu 348 388 364 93,81 

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

129 163 136 83,43 

        z toho:  aparát ústredného orgánu (osoby) 129 163 136 83,43 

A.4. kapitálové výdavky (700)(bez prostriedkov na spolufinancovanie)      2 438 200,00 53 458 348,03 53 456 604,99 99,99 

       z toho: kód zdroja 111 2 438 200,00 30 779 766,38 30 779 384,00 99,99 

                   kód zdroja 131H 0,00 5 961 574,88 5 961 574,78 99,99 

                   kód zdroja 131I 0,00 16 717 006,77 16 715 646,21 99,99 

B.   Prostriedky Európskej únie 0,00 16 159 860,94 16 159 860,94 100,00 

      z toho: (kód zdroja 1AA1) 0,00 4 063 478,40 4 063 478,40 100,00 

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

                 (kód zdroja 3AA1) 0,00 11 067 355,36 11 067 355,36 100,00 

                 (kód zdroja 3AC1) 0,00 1 029 027,18 1 029 027,18 100,00 

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

- - - - 

 

ÚPVII v rozpočtovom roku 2019 neprekročil a splnil všetky záväzne ukazovatele 

rozpočtu.  
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1.2. Príjmy kapitoly 
 

 
1.2.1. Príjmy kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

 

V hodnotenom roku 2019 nemal ÚPVII rozpočtované žiadne príjmy štátneho rozpočtu. 

ÚPVII v roku 2019 vykázal iba doplnkové príjmy vo výške 9 442,34 €. Tieto príjmy 

predstavovali príjmy z dobropisov, výnosy (vratky) z poskytnutých dotácií, zamestnancami 

vrátené zostatky z poskytnutých preddavkov na zahraničné pracovné a služobné cesty, 

z preddavkov na poskytnuté reprezentačné výdavky a iné menšie nedaňové príjmy.   

 
EKO Názov Hodnota v EUR 

292 Ostatné príjmy 9 442,34  

292012 Z dobropisov 6,28 

292017 Vratky  1 247,13 

292019 Z refundácie 2 282,23 

292027 Iné 5 906,70 

 

Iné mimorozpočtové prostriedky zapojené do plnenia rozpočtu podľa zákona 

o rozpočtových pravidlách ÚPVII v roku 2019 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 2019 neprijal žiadne prostriedky Európskej únie zaradené ani nezaradené 

do príjmov štátneho rozpočtu. 

 

ÚPVII eviduje finančné prostriedky vo výške 345 310 €, ktoré sú vedené na účte Dary 

a granty ÚPVII. Ide o prostriedky k projektu CEF od Európskej komisie z agentúry INEA (The 

Innovation and Networks Executive Agency), a to o prvú časť z celkových finančných 

prostriedkov k projektu. Zdroje boli zaslané ÚPVII na základe Dohody o grante č. INEA/CEF/ 

ICT/A2018/1837782 uzatvorenej medzi ÚPVII a agentúrou INEA. Zdroje boli presunuté do 

roku 2020, pretože v roku 2019 sa projekt nerealizoval.  

 

1.3. Výdavky kapitoly 
 
1.3.1. Výdavky kapitoly podľa ekonomickej klasifikácie 

 

Schválený rozpočet Úradu k 1.1.2019 

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) 2 648 782,00
  

925 749,00 4 130 198,00
  

344 000,00
  

8 048 729,00 2 438 200,00 10 486 929,00 

SPOLU 2 648 782,00 925 749,00 4 130 198,00 344 000,00 8 048 729,00 2 438 200,00 10 486 929,00 

 

 V priebehu roka 2019 Ministerstvo financií SR vykonalo 170 rozpočtových opatrení, 

ktorým sa upravoval schválený rozpočet úradu podľa aktuálnych potrieb a taktiež schválených 

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.  
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Po rozpočtových opatreniach bol  upravený  rozpočet  úradu  k  31.12.2019 vo výške 

119 461 944,84 €, a to v nasledovnej štruktúre: 

 

Upravený rozpočet Úradu k 31.12.2019 

Tab. č. 4       
 (€) 

ÚPVII 

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 

720 
Kapitálové 
transfery 

600 + 700 
Výdavky 
SPOLU 

ŠR (kód 111, 
131) 

3 845 978,39 1 852 863,78 11 601 115,84 28 170 065,22 45 470 023,23 5 508 335,06 47 082 263,05 98 928 371,26 

EÚ (kód 1AA1, 
3AA1, 3AC1)  

3 569 684,62 1 527 558,87 3 198 474,24 354 528,62 8 650 246,35 4 985 187,26 
 

2 524 427,33
  

16 159 860,94 

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

797 083,48 343 973,20 728 215,27 57 280,07 1 926 552,02 1 620 499,54 826 661,08 4 373 712,64 

SPOLU  8 212 746,49 3 724 395,85 15 527 805,35 28 581 873,91 56 046 821,60 12 981 771,78 50 433 351,46
  

119 461 944,84 

 

Takto boli výdavky ÚPVII navýšené o 108 975 015,84 €, z toho na realizáciu projektov 

EÚ vo výške 20 533 573,58 € (zdroje EÚ vo výške 16 159 860,94 €, príslušné 

spolufinancovanie vo výške 4 373 712,64 €)  a  zo  štátneho   rozpočtu  (kód 111, 131)  vo 

výške 98 928 371,26 €. 

 

Okrem zdrojov z EŠIF, ktoré boli ÚPVII v roku 2019 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 3 686 186 € na základe podpísaného Delimitačného 

protokolu medzi ÚV SR a ÚPVII v súvislosti so zmenou podriadenosti príspevkovej 

organizácie NASES z ÚV SR na ÚPVII  

 

- Navýšenie výdavkov o 812 838,71 €, z toho prostriedkov EÚ vo výške  665 893,38 

€ a príslušného spolufinancovania vo výške  146 945,33 €. Išlo o uvoľnenie 

nepoužitých zdrojov EŠIF z roku 2018 na základe § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 

Z.z..  

 

- Navýšenie výdavkov o 1 972 135 € na základe podpísaného Delimitačného 

protokolu medzi ÚV SR a ÚPVII v súvislosti s prechodom pôsobnosti v oblasti 

regionálneho z ÚV SR na ÚPVII.  

 

- Navýšenie výdavkov o 884 917,92 €. Uvoľnenie prostriedkov z predchádzajúcich 

rokov – kapitálových výdavkov v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z..  

 

- Navýšenie výdavkov o 1 233 187 € v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 528 

z 28.11.2018 k Návrhu inštitucionálneho zabezpečenia slovenskej inovačnej 

diplomacie.  
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- Navýšenie výdavkov o 89 841,60 € pre PO NASES v súvislosti s využívaním siete 

Govnet, viazaním výdavkov v kapitole Kancelária NR SR, na rozšírenie kapacity 

Large GOVNET a zabezpečenie prepojenia lokalít Kancelárie NR SR.  

 

- Navýšenie výdavkov o 5 534 299 € pre PO NASES na zabezpečenie dohôd o 

poskytovaní služieb (SLA).   

 

- Viazanie výdavkov vo výške 13 009,70 € v prospech MF SR v zmysle Dohody 

o výkone správy a údržby systému DKS č. 107/2017 uzatvorenej medzi MF SR 

a ÚPVII a na základe vzájomne schváleného kvalifikovaného odhadu výkonov 

aplikačnej podpory na 4 mesiace na úrovni projektových manažérov MF a ÚPVII.  

 
- Navýšenie výdavkov o 38 000 € pre PO NASES v súvislosti s využívaním siete 

Govnet rozpočtovou organizáciou MZ SR – Štátny ústav pre kontrolu liečiv, a  to 

viazaním výdavkov v kapitole v kapitole MZ SR.  

 

- Navýšenie výdavkov o 415 228,76 € z dôvodu vysporiadania nezrovnalosti, a to za 

projekt Digitálne učivo na dosah – 2. fáza vo výške 360 934,55 € v rámci OP II a na 

vrátenie nezúčtovanej zálohovej platby za projekt Podpora CKO pri monitorovaní, 

hodnotení a koordinácii programov a projektov v sume 54 294,21 €. 

 
- Navýšenie výdavkov o 387 144 € na základe Realizačnej zmluvy č. OVO2-

2017/000387-004 uzatvorenej medzi ÚPVII a spoločnosťou AKMG, podľa čl. III 

Zmluvy o poskytovaní právnych služieb. 

 
- Navýšenie výdavkov o 12 902 000 € na poskytovanie regionálneho príspevku na rok 

2019 pre najmenej rozvinuté okresy podľa zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore 

najmenej rozvinutých okresov v znení neskorších predpisov.   

 
- Viazanie výdavkov vo výške 67 589,15 € v prospech MF SR v zmysle Dohody 

o výkone správy a údržby ekonomického informačného systému uzatvorenej medzi 

MF SR a ÚPVII. 

 

- Navýšenie výdavkov o 575 000 € na zabezpečenie finančných prostriedkov pre 

Projekt slovenského centra bezpečnejšieho internetu – SK SIC V. Tento projekt 

nebol realizovaný. Na základe žiadosti ÚPVII súhlasilo MF SR so zmenou účelu 

použitia týchto zdrojov na bežné prevádzkové účely.  

 
- Navýšenie výdavkov o 420 000 € na základe Realizačnej zmluvy č. OVO2-

2017/000387-004 uzatvorenej medzi ÚPVII a spoločnosťou AKMG, podľa čl. III 

Zmluvy o poskytovaní právnych služieb. 

 

- Navýšenie výdavkov o 92 717 € v súvislosti so zvýšením počtu zamestnancov o 4 

osoby z dôvodu zabezpečenia činností vyplývajúcich zo zákona č. 69/2018 

o kybernetickej bezpečnosti, na zabezpečenie ochrany kybernetického priestoru DR 

vo verejnej správe a na zabezpečenie prevádzky vládnej jednotky CSIRT.SK.  

 
- Navýšenie výdavkov o 420 000 € na zvýšenie platov zamestnancov v nadväznosti 

na § 5 zákona č. 370/2018 Z .z. o štátnom rozpočte na rok 2019 a nariadenia vlády 

SR a na zabezpečenie novely zákona č. 553/2003 Z. z. od 1.1.2019. Z uvedených 

zdrojov bolo 89 826 € použitých na bežné prevádzkové účely na základe súhlasu 

MF SR.  
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- Navýšenie výdavkov o 196 698 € v súvislosti so zvýšením počtu zamestnancov o 11 

osôb od 1.5.2019 – posilnenie obslužných činností ÚPVII.  

 
- Navýšenie výdavkov o 8 845 296 € pre PO NASES na úhradu splatných faktúr na 

plnenie rozpočtového prísľubu MF SR pre PO NASES zo dňa 20.12.2018 k Dodatku 

č. 5 k zmluve č. 231-2017/2216002 na úpravu informačných systémov 

a zabezpečenie služieb ich prevádzky a na kontrakty SLA.  

 
- Navýšenie výdavkov o 3 349 492 € na zabezpečenie bežných prevádzkových 

a kapitálových potrieb ÚPVII. 

 
- Navýšenie výdavkov o 82 800 € na zabezpečenie finančných prostriedkov 

v súvislosti s podielom ÚPVII na financovaní globálneho podujatia úspešných 

podnikateľov, startupov s názvom Forbes 30 Under 30 Summit, ktoré prebiehalo 

popri Bratislavského fúra GLOBSEC v dňoch 6. – 9. 6. 2019.   

 
- Navýšenie výdavkov o 629 615 € pre PO NASES na základe podpísaného 

Memoranda medzi MŽP SR a NASES o spolupráci pri využívaní služieb vládnej 

dátovej siete Govnet pre účely plnenia úloh kapitoly MŽP SR.  

 
- Navýšenie výdavkov o 39 343,92 €. Uvoľnenie prostriedkov z predchádzajúcich 

rokov – kapitálových výdavkov v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z., 

viazaných v kapitole ÚV SR na poskytnutie dotácií v oblasti regionálneho rozvoja. 

 
- Navýšenie výdavkov o 217 491 € v súvislosti so zvýšením počtu zamestnancov o 12 

osôb s rôznym termínom nástupu v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 601/2018 

z 19.12.2018 k návrhu zákona o informačných technológiách vo verejnej správe 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 

-  Navýšenie výdavkov o 20 046 536,43 € na zabezpečenie regionálnych príspevkov 

pre najmenej rozvinuté okresy. Išlo o uvoľnenie prostriedkov z predchádzajúcich 

rokov – kapitálových výdavkov v zmysle § 8 ods. 6 zákona č. 523/2004 Z. z., 

viazaných v kapitole ÚV SR. 

 
- Navýšenie výdavkov o 4 258 000 € v zmysle doložky vplyvov k návrhu zákona, 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon 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).  

 
- Viazanie výdavkov vo výške 34 278,40 € v prospech MF SR v zmysle Dohody 

o výkone správy a údržby systému DKS č. 107/2017 uzatvorenej medzi MF SR 

a ÚPVII a na základe vzájomne schváleného kvalifikovaného odhadu výkonov 

aplikačnej podpory na II. polrok na úrovni projektových manažérov MF a ÚPVII.  

 
- Navýšenie výdavkov o 8 490 960,50 € pre PO NASES, a to vo výške 254 381 € na 

zabezpečenie osobných výdavkov pre 27 novoprijatých zamestnancov, 822 000 € 

na zabezpečenie prevádzkových výdavkov určených na samotný chod agentúry, 

5 505 000 € na prevádzku a údržbu informačných systémov verejnej správy 

a 1 909 579,50 € na dofinancovanie rozpočtového prísľubu MF SR pre PO NASES 

zo dňa 20.12.2018 k Dodatku č. 5 k zmluve č. 231-2017/2216002 na úpravu 

informačných systémov a zabezpečenie služieb ich prevádzky a na kontrakty SLA.  
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- Navýšenie výdavkov o 302 000 € na zabezpečenie opatrení vyplývajúcich 

z uznesenia vlády SR č. 337 z 3. júla 2019 k Návrhu akčného plánu digitálnej 

transformácie Slovenska na roky 2019 až 2022 

 

- Viazanie výdavkov vo výške 18 780 € v prospech MF SR v zmysle Dohody 

o výkone správy a údržby systému DKS č. 107/2017 uzatvorenej medzi MF SR 

a ÚPVII na úhradu 355 ks licencií do konca roka 2019, na základe vzájomne 

schválených nákladov na úrovni projektových manažérov MF a ÚPVII.  
 

- Navýšenie výdavkov o 1 932 435 € na podporu a údržbu zaručenej konverzie od 

júna 2019 v súvislosti so zákonnou povinnosťou viesť centrálnu evidenciu 

záznamov o vykonanej zaručenej konverzii (IOM EZZK) a plnenie zákonných 

povinností, vyplývajúcich zo zákona o eGovernmente a na monitoring 

informačných služieb štátu v súvislosti v súvislosti s plnením zákonných povinností 

vyplývajúcich z § 17 zákona o ITVS. 

 

- Navýšenie výdavkov o 1 464 796 € pre PO NASES – dofinancovanie osobných 

výdavkov PO NASES. 

 
- Viazanie výdavkov vo výške 35 000 € v prospech MDV SR v súvislosti vykonaným 

auditom EK č. REGC414SK0086 projektov OP II, ktoré sa týkajú „nesprávneho 

udelenie zákazky hospodárskemu subjektu, ktorý mal byť vylúčený z účasti 

v dôsledku závažného porušenia odborných povinností“ a následne uzatvorenej 

dohody medzi MDV SR a ÚPVII o spolupodieľaní sa na financovaní právnych 

služieb MDV SR.  

 
- Navýšenie výdavkov o 100 000 € pre PO NASES na financovanie prevádzky 

projektu Digitálne učivo na dosah viazaním výdavkov v kapitole MŠVVaŠ SR.  

 
- Viazanie výdavkov o 360 934,55 € v prospech PJ MF SR z dôvodu vysporiadania 

nezrovnalosti, a to za projekt Digitálne učivo na dosah – 2. fáza vo výške 360 934,55 

€ v rámci OP II. 

 
- Navýšenie výdavkov o 742 680 € z dôvodu potreby zabezpečenia všetkých aktivít 

súvisiacich s obstaraním a údržbou dokumentačného systému, aplikácie Fabasoft 

(DKS). Keďže predmetné činnosti budú realizované a fakturované v roku 2020, MF 

SR súhlasilo s použitím poskytnutých prostriedkov na úhradu splatných faktúr pre 

projekty publicity, s tým že v roku 2020 po refundácií výdavkov z fondov EÚ budú 

tieto prostriedky v sume 742 680 € použité na všetky činnosti súvisiace s DKS.  

 
- Navýšenie výdavkov o 26 800 000 € pre PO NASES v súvislosti so zvýšením 

kybernetickej bezpečnosti vládnej siete Govnet. 

 
- Viazanie výdavkov vo výške 109 356,23 € v prospech MZVaEZ SR na základe 

Delimitačného protokolu o prevode funkčného miesta a prostriedkov štátneho 

rozpočtu na rok 2019 č. 9/2019-FINO uzatvorený medzi ÚPVII a MZVaEZ SR – 

delimitácia o prevode jedného funkčného miesta v trvaní od 1.1.2019 do 31.12.2019 

a prostriedkov štátneho rozpočtu na rok 2019.  

 
- Navýšenie výdavkov o 14 433,70 € v súvislosti s pôsobením zamestnanca ÚPVII na 

Stálom zastúpení EÚ v Bruseli – zdroje z MZVaEZ SR.  
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- Viazanie výdavkov vo výške 30 481,60 € v prospech MF SR – presun 

nedočerpaných účelových výdavkov do kapitoly VPS, vyplývajúcich z uznesenia 

vlády SR č. 337 z 3. júla 2019 k Návrhu akčného plánu digitálnej transformácie 

Slovenska na roky 2019 až 2022.  

 

- Viazanie kapitálových výdavkov vo výške 17 053 050,94 € v zmysle § 8 ods. 6 

zákona č. 523/2004 Z. z. za účelom ich použitia v nasledujúcom rozpočtovom roku. 

Zdroje budú v roku 2020 použité na tieto investičné akcie: 

 

IA č. 36093 Obstaranie osobných automobilov vo výške 17 168 € 

IA č. 39157 Poskytovanie regionálneho príspevku vo výške 15 649 693,20 € 

IA č. 33944 Výpočtová technika vo výške 14 241,75 € 

IA č. 37558 IS CSRÚ - technické zhodnotenie softvéru vo výške 1 371 947,99 € 

 

- Viazanie prostriedkov EÚ a spolufinancovania vo výške 300 503,83 € v zmysle § 8 

zákona č. 523/2004 Z. z. určené na financovanie spoločných programov SR a EÚ, 

ktoré kapitola ÚPVII použije v nasledujúcom rozpočtovom roku.  
 

- Ďalšie zmeny v rozpočte kapitoly ÚPVII nenavyšovali, ani neznižovali rozpočet 

ÚPVII. So súhlasom MF SR boli realizované presuny z bežných výdavkov do 

kapitálových alebo naopak. Keďže nešlo o zmeny vo výške rozpočtu ÚPVVI 

v prehľade sa neuvádzajú. Ich dopady sú premietnuté v tabuľkových zostavách 

záverečného účtu.  
 

- Veľké množstvo zmien v rozpočte bolo vykonaných v súvislosti s poukazovaním 

alebo viazaním výdavkov EÚ a spolufinancovania pri realizácii spoločných 

programov SR a EÚ kapitolou ÚPVII. Takéto zmeny sú realizované taktiež 

vykonaním rozpočtových opatrením v Rozpočtovom informačnom systéme, a to po 

schválení jednotlivých žiadostí o platbu. Prehľad realizovaných projektov EÚ a 

prijatých zdrojov EÚ je uvedený na strane 31.  
 

 

 

Skutočné čerpanie rozpočtu Úradu k 31.12.2019 

Tab. č. 5       
 (€) 

ÚPVII 
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 

720 
Kapitálové 
transfery 

600 + 700 
Výdavky 
SPOLU 

ŠR (kód 111, 
131) 

3 843 674,68 1 852 911,41 11 446 687,88 28 169 963,36 45 313 237,33 
 

5 507 956,68
  

47 080 898,39 98 769 842,32 

EÚ (kód 
1AA1, 3AA1,   
3AC1)  

3 569 684,62 1 527 558,87 3 198 474,24 354 528,62 8 650 246,35 4 985 187,26 
 

2 524 427,33
  

16 159 860,94 

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

797 083,48 343 973,20 728 215,27 57 280,07 1 926 552,02 1 620 499,54 826 661,08 4 373 712,64 

SPOLU  8 210 442,78
  

3 724 443,48 15 373 377,39
  

28 581 772,05
  

55 890 035,70 12 981 393,40 50 431 986,80 119 303 415,90 

% plnenia 99,97 % 100 % 99,01 % 100 % 99,72 % 100 % 100 % 99,87 % 
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Skutočné čerpanie rozpočtu ÚPVII dosiahlo k 31.12.2019 výšku 119 303 415,90 €, čo 

z upraveného rozpočtu predstavuje 99,87 %.  

 

Nevyčerpané finančné prostriedky k 31.12.2019 

Tab. č. 6       
  

ÚPVII 

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 

720 
Kapitálové 
transfery 

600 + 700 
Výdavky 
SPOLU 

ŠR (kód 111, 
131) 

2 303,71 -47,63 154 427,96 101,86 156 785,90 378,38 1 364,66  158 528,94 

EÚ (kód 1AA1, 
3AA1, 3AC1)  

0 0 0 0 0 0 0 0 

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

0 0 0 0 0 0 0 0 

SPOLU  2 303,71 -47,63 154 427,96 101,86 156 785,90 378,38 1 364,66  158 528,94 

 

Nevyčerpaných zostalo 158 528,94 €. Uvedený rozdiel medzi rozpočtovanou sumou 

prostriedkov a skutočnosťou vznikol nedočerpaním finančných prostriedkov v nasledovnej 

štruktúre:  

 

- 37 800 € nebolo použitých na úhradu plánovaných záväzkov vyplývajúcich zo 

Zmluvy č. 2014049202 o dodávke komponentov komunikačných procesov a 

procesov správy dát pre eGOV služby – Dodatok č. 15 – pre IS CSRÚ. Úhradu sa 

koncom roka 2019 už nepodarilo realizovať z dôvodu problémov pri technickom 

zabezpečení zdrojov na konkrétnej položke.  

 

- Z rovnakých dôvodov sa nepodarilo uhradiť faktúry vo výške 10 650 € vyplývajúcej 

zo Zmluvy č. Z201934897_Z na nákup reklamných predmetov s potlačou, 

súvisiacich s činnosťou úradu a vo výške 19 406,88 € vyplývajúcej zo Zmluvy č. 

1000/2019 RK English Services na zabezpečenie prekladateľských a tlmočníckych 

služieb. 
 

- 70 000 € nebolo použitých z účelovo určených zdrojov vyplývajúcich 

z rozpočtového opatrenia MF SR č. 75 vykonaného na realizáciu 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). 
 

- 20 672,06 € predstavovalo šetrenie zdrojov na školeniach, reprezentačných 

výdavkoch úradu a na iných drobných položkách rozpočtu ÚPVII.    
 

Použitie bežných výdavkov (600) 

 

Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (610) kapitoly boli v roku 2019 vo výške 

8 210 442,78 € a poistné a príspevok do poisťovní (620) vo výške 3 724 443,48 €.  
 

Predmetné zdroje boli použité na úhradu osobných výdavkov zamestnancov ÚPVII, 

vrátane doplnkového dôchodkového poistenia. 
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V rámci kategórie 630 – Tovary a služby úrad financuje najmä prevádzkové náklady 

a realizáciu rôznych projektov, vrátane projektov EÚ. Celkovo bolo v roku 2019 v tejto 

kategórii použitých 15 373 377,39 €.  

 

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 (taktiež v rámci Business 

Garden), zmluvou č. č. 152/2018 a č. 66/2019 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 2019 

Tab. č. 7 
   Eur  

Rok 2018 
Štátny rozpočet  

Čerpanie k 
31.12.2019 

OP TP  
Čerpanie k 
31.12.2019 

OP II  
Čerpanie k 
31.12.2019 

SPOLU 
Čerpanie k 
31.12.2019 

636001 - Nájomné za nájom 698 545,23 119 133,24 90 898,62 908 577,09 
637004 - Všeobecné služby 
(spoločné prevádzkové náklady)  

267 253,6 51 383,40 23 787,36 342 424,36 

600 - Bežné výdavky SPOLU 965 798,83 170 516,64 114 685,98 1 251 001,45 

 

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.  

 

Veľký objem zdrojov bol v roku 2019 použitý v kategórii 637033 Propagácia, reklama 

a inzercia, a to vo výške 2 389 771,61 €. V rámci týchto služieb boli financované:  

 

- Nákup vysielacieho času v rámci kampane "Nerobme z ľudí poštárov" 

prostredníctvom poskytovateľov rozhlasových a TV služieb na území celej SR a 

prostredníctvom webových portálov – vo výške 339 789,37 €. 

 

- Nákup vysielacieho času v rámci kampane "Nerobme z ľudí poštárov" 

prostredníctvom poskytovateľov rozhlasových a TV služieb na území celej SR a 

prostredníctvom webových portálov – 2. vlna – vo výške 525 835,39 €. 

 

- Zmluva o dielo č. 760/2019 – Návrh scenárov a produkcia 2 hraných TV spotov, 2 

hraných videospotov pre videoportály (modifikácia TV spotov) a 2 rozhlasových 

spotov na tému "Informatizácia šetrí čas a peniaze" – vo výške 51 000 €. 

 

- Nákup vysielacieho času v rámci kampane "Informatizácia šetrí čas a peniaze" 

prostredníctvom poskytovateľov rozhlasových a TV služieb na území celej SR a 

prostredníctvom poskytovateľov webových portálov – vo výške 1 022 950,66 € –

projekt bude zrefundovaný z fondov EÚ v roku 2020.  
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- Zmluva na nákup vysielacieho času č. 753/2019 – Natívny projekt TV – Digitálny 

svet, vo výške 167 219,91 € – projekt bude zrefundovaný z fondov EÚ v roku 2020.  

 

- Zmluva na nákup vysielacieho času č. 912/2019 – Natívny projekt Rozhlas  – 

Digitálny svet, vo výške 121 261,54 € – projekt bude zrefundovaný z fondov EÚ 

v roku 2020.  

 

- Poskytnutie služieb súvisiacich so zabezpečením prezentácie a informovanosti o 

prioritnej osi 7 v rámci OP II pred podujatím a na podujatí "Summit Forbes Under 

30" vo výške 82 800 €. 

 

- Prezentácia a zvyšovanie informovanosti o PO7 OPII pre odbornú verejnosť na 

podujatí "Security Bratislava 2019" vo výške 24 000 €, na podujatí IXPO 2019 vo 

výške 24 000 €, na Jarnej konferencii ITAPA 2019 vo výške 15 000 € a na podujatí 

"iDEME 2019" vo výške 5 000 €. 

 

Zvyšné zdroje boli použité na ostatné výdavky v oblasti propagácie a reklamy, ako napr. 

na nákup reklamných predmetov súvisiacich s činnosťou úradu, na obstaranie tlačiarenských, 

grafických služieb na protokolárne účely a pod.  

 

V rámci všeobecných (637004) a špeciálnych služieb (637005) boli financované najmä 

tieto aktivity: 

 

- Úhrada spoločných prevádzkových výdavkov za rok 2019 (pozri tabuľku č. 7) 

 

- 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 vo výške 38 716 €. 
 

- Zmluva č. 169/2018 – Personálná analýza – posúdenie kapacitného modelu a 

efektívnosti ÚPVII z pohľadu ľudských zdrojov vo výške 53 760 €. 

 

- Zmluva č. 189/2018 – Zabezpečenie konzultanta pre oblasť GDPR a pre oblasť 

informačnej bezpečnosti vo výške 30 324 €.  
 

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

OVO1-2015/000121-093 v zmysle Dodatku č. 1, 2, 3 (De Minimis) – 113 616 €. 
 

- Zmluva o poskytovaní služieb č. 493/2019 – Poskytovanie poradenských a 

konzultačných služieb vo verenom obstarávaní vo výške 13 356 €. 
 

- Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 262/2018 – Vypracovanie architektonického 

návrhu výstavného priestoru e-Governmentu a vypracovanie a dodanie projektovej 

dokumentácie vo výške 36 496 eur 

 

- Poskytovanie komplexných právnych služieb vrátane sporovej a nesporovej agendy 

pre ÚPVII – Zmluva č. 22/2017 – 717 858 €. 
 

- Zmluva o dielo č. 87/2019 – Návrh spôsobu zvyšovania inovačnej kapacity verejnej 

správy v oblasti digitálnych služieb vo výške 43 200 €. 
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- Zmluva o poskytnutí služieb č. 192/2018 – Návrh novej stratégie a ďalšieho postupu 

projektu "Národný broadband" v súlade s novými cieľmi európskej komisie pre 

rozvoj internetovej konektivity do roku 2025" vo výške 53 376 €. 
 

- Zmluva o dielo č. 220/2018 – Vypracovanie návrhu metodiky pre stanovenie kvality 

a dôveryhodnosti cloudových služieb v tzv. "hybridnom cloude" vo výške 59 400 €.  
 

- Zmluva č. 212/2018 – Vypracovanie vzorovej dokumentácie, ktorá je nevyhnutná 

pre možné vykonanie auditu vybraných služieb vládneho cloudu vo výške 58 920 €.  

 

V rámci kategórie 637011 Štúdie, expertízy, posudky boli zdroje použité najmä na 

realizáciu týchto projektov:  

 

- Plnenie uznesenia vlády SR č. 528 z 28.11.2018 k Návrhu inštitucionálneho 

zabezpečenia slovenskej inovačnej diplomacie vo výške 94 780 €, a to realizovaním 

Zmluvy o dielo č. 88/2019 – Analýza inštitucionálneho zabezpečenia vedy, 

výskumu, vývoja a inovácií vo vybraných oblastiach a ich prepojenie na SR vo 

výške 59 800 € a Zmluvy o dielo č. 852/2019 – Analýza alternatívnych modelov 

financovania verejnej infraštruktúry v SR vo výške 34 980 €.  

 

- Plnenie opatrení vyplývajúcich z uznesenia vlády SR č. 337 z 3. júla 2019 k Návrhu 

akčného plánu digitálnej transformácie Slovenska na roky 2019 až 2022 vo výške 

271 518,40 € (zo sumy 302 000 € vyčlenených na tieto opatrenia v roku 2019 bolo 

nepoužitých a vrátených do štátneho rozpočtu 30 481,60 €. Opatrenia sa realizovali 

uzatvorením Zmluvy o dielo č. 994/2019 na vypracovanie štúdie – Možnosti vzniku 

národného superpočítačového kompetenčného centra v podmienkach SR a 

vypracovanie žiadosti o grant z programu Horizont 2020 zameraný na podporu 

vznikajúcich a už existujúcich národných superpočítačových kompetenčných 

centier (EuroHPC-04-2019) vo výške 70 000 €. Ďalej Zmluvou o dielo č. 1024/2019 

na vypracovanie štúdie "Analýza a návrh možností rozvoja výskumu, vývoja a 

aplikácie technológie umelej inteligencie na Slovensku" vo výške 167 918,40 € a 

Zmluvou č. 1086/2019 – Štúdia uskutočniteľnosti – Analýza a návrh možnosti 

implementácie systému podpory inovatívnych riešení vo výške 33 600 €.  

 

- V rámci projektu OP TP č. 301011W433 Spolupráca s OECD na vytváraní 

protikorupčného prostredia pri programovaní a implementácii fondov v SR 2 bola 

v roku 2019  uhradená zo štátneho rozpočtu 2. tranža v rámci plnenia projektu "Od 

stratégie k činu" pre OECD vo výške 120 000 €, ktorá bola následne zrefundovaná 

z fondov EÚ.  

 

- Zmluva o poskytnutí služieb č. 155/2018 – Štúdia možností a potenciálu technológie 

"blockchain" pri zlepšovaní eGovernmentu riešení vo výške 40 788 €. 
 

- Zmluva o dielo č. 205/2019 – Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt „Vybudovanie 

centra simulácie, výskumu a výuky kybernetických hrozieb a kybernetickej 

bezpečnosti" vo výške 76 680 €. 
 

- Zmluva o dielo č. 217/2018 – Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt "Komplexný 

informačný systém riadenia výkonnosti a podpory“ vo výške 47 250 €. 

 

V rámci kategórie 637 Služby boli ďalej financované bežné prevádzkové potreby ÚPVII 

ako stravovanie, poistné na ZPC, sociálny fond, reprezentačné výdavky a pod.  
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V rámci kategórie 637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru bolo 

použitých 1 308 854,65 € zo štátneho rozpočtu. Na dofinancovanie týchto výdavkov boli 

použité aj refundácie z fondov EÚ vo výške 555 227,58 € (ktoré čerpanie štátneho rozpočtu 

znižujú). Celkovo bolo na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru v roku 2019 

vynaložených 1 864 082,23 € a príslušného poistného a príspevkov do poisťovní vo výške 

627 301,21 €. 

 

Na úhradu nezrovnalostí za prostriedky EÚ zaradené do štátneho rozpočtu a za 

prostriedky spolufinancovania (637038) bolo použitých 148 526,62 €.  

 

Na základe žiadosti ÚPVII vyčlenilo MF SR na úhradu nezrovnalostí pre ÚPVII v roku 

2019 zdroje vo výške 415 228,76 €. Nezrovnalosť vo výške 360 934,55 € v rámci OP II za 

projekt Digitálne učivo na dosah – 2. fáza bola PJ MF SR vysporiadaná rozpočtovým opatrením 

MF SR – viazaním výdavkov. Zvyšná suma 54 294,21 € bola uhradená na základe žiadosti o 

vrátenie finančných prostriedkov k projektu OP TP č. 301011C218 Podpora CKO pri 

monitorovaní, hodnotení a koordinácií programov a projektov. Z uvedeného vyplýva, že 

zvyšné nezrovnalosti vo  výške 94 232,41 € boli uhradené na úkor výdavkov schválených 

ÚPVII na rok 2019. 

 

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

projektov EÚ, ktoré sú podrobnejšie uvedené v časti 1.3.3. Výdavky kapitoly hradené 

z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim.  

 

Prehľad výdavkov v kategórii 630 – Tovary a služby okrem zdrojov alokovaných v 

medzirezortný podprograme 0EK13 Informačné technológie financované zo štátneho 

rozpočtu – ÚPPVII 
  Tab. č. 8                                                                                                                                                                               (€) 

Ekonomická 
klasifikácia 

Vecný popis 
Schválený 
rozpočet k 
31.12.2019 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2019 

Skutočné 
čerpanie k 
31.12.2019 

Zostatok k 
31.12.2019 

630 Tovary a služby 1 568 419,00 12 126 016,15 12 009 946,43 116 069,72 

ŠR  1 568 419,00 8 199 326,64 8 083 256,92 116 069,72 

EÚ + spolufin.  0,00 3 926 689,51 3 926 689,51 0,00 

631 Cestovné náhrady 126 075,00 678 549,24 689 618,25 -11 069,01 

ŠR  126 075,00 549 145,15 560 214,16 -11 069,01 

EÚ + spolufin.  0,00 129 404,09 129 404,09 0,00 

632 Energie, voda a komunikácie 7 000,00 43 312,28 43 307,38 4,90 

ŠR  7 000,00 43 312,28 43 307,38 4,90 

EÚ + spolufin.  0,00 0,00 0,00 0,00 

633 Materiál 138 000,00 118 234,53 113 243,30 4 991,23 

ŠR  138 000,00 106 495,97 101 504,74 4 991,23 

EÚ + spolufin.  0,00 11 738,56 11 738,56 0,00 

634 Dopravné 26 000,00 86 001,69 86 001,69 0,00 

ŠR  26 000,00 85 661,69 85 661,69 0,00 

EÚ + spolufin.  0,00 340,00 340,00 0,00 

635 Rutinná a štandardná údržba 6 500,00 637 359,80 637 359,80 0,00 

ŠR  6 500,00 287,40 287,40 0,00 

EÚ + spolufin.  0,00 637 072,40 637 072,40 0,00 

636  Nájomné za nájom 190 000,00 1 157 158,11 1 157 158,11 0,00 

ŠR  190 000,00 688 168,12 688 168,12 0,00 

EÚ + spolufin.  0,00 468 989,99 468 989,99 0,00 

637 Služby 1 074 844,00 9 405 400,50 9 283 257,90 122 142,60 

ŠR  1 074 844,00 6 726 256,03 6 604 113,43 122 142,60 

EÚ + spolufin.  0,00 2 679 144,47 2 679 144,47 0,00 
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Medzirezortný podprogram 0EK13 Informačné technológie financované zo štátneho 

rozpočtu – ÚPVII – bežné výdavky  

 

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

 

V roku 2018 boli 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.  

 

Medzirezortný podprogram 0EK13 obsahuje 6 prvkov:  

 

0EK1301 Systémy vnútornej správy 

0EK1302 Špecializované systémy 

0EK1303 Podporná infraštruktúra 

0EK1304 IOM   

0EK1305 CSRÚ 

0EK1306 MetaIS 
  Tab. č. 9                                                                                                                                                                                  (€) 

Prvok 
Schválený 
rozpočet k 
31.12.2019 

Upravený  
rozpočet k 
31.12.2019 

Skutočné  
čerpanie k 
31.12.2019 

Zostatok  
k 31.12.2019 

0EK1301 0,00 209 053,20 209 053,20 0,00 

0EK1302 0,00 173 992,00 173 992,00 0,00 

0EK1303 6 500,00 16 370 553,85 16 370 553,85 0,00 

Z toho:      

Výdavky ÚPVII 6 500,00 203 736,46 203 736,46 0,00 

Bežné transfery (640) pre PO NASES 0,00 16 166 817,39 16 166 817,39 0,00 

0EK1304 1 007 795,00 935 961,66 935 961,66 0,00 

0EK1305 768 073,00 1 285 226,79 1 247 534,79 37 692,00 

0EK1306 779 411,00 593 819,09 593 152,85 666,24 

0EK13 SPOLU 2 561 779,00 19 568 606,59 19 530 248,35 38 358,24 

  

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 586 781,66 €.  

 

 Objemové najväčšie boli nasledovné úhrady:  

 

- Zmluva o licenciách a poskytovaní služieb č. 461/2019 – Migrácia dokumentačného 

systému do vládneho cloudu – Zabezpečenie licencií s licenčnou podporou a technickou 

podporou 24 mesiacov pre potreby ÚPPVII vo výške 81 360 €. 

 

- Nákup 80 ks nových licencií pre nový dokumentačný systém vo výške 37 920 €. 

 

- Zmluva o poskytnutí služieb č. 1116/2019 – Zabezpečenie služieb IT architekta pre 

migráciu systému Fabasoft do vládneho cloudu a konzulatčné služby pre samotnú 

migráciu s celkovým architektonickým dozorom a implementačnou podporou vo výške 

77 800 €. 

 

- 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 4. Q 2018 v rámci projektu Úpravy existujúcich a rozširovanie 
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nových funkcionalít ITMS2014+ a poskytnutie servisných služieb – Zmluva o dielo o 

poskytovaní služieb č. 373/2016 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+. 

 

- Zmluva č. 249/2018 – Spracovanie a analýza dát za PO 2007 - 2013 z IS ITMS II vo 

výške 165 600 €. Realizácia a fakturácia prebehla ešte v roku 2018, ale úhrada sa 

realizovala v roku 2019 z presunutej zálohovej platby z OP TP vo výške 140 000 € a 

zvyšok 25 600 € štátneho rozpočtu. 

 

- NASES – 59 590,50 € sa uhradilo PO NASES (na základe vystavenej faktúry) za 

poskytovanie výkonov súvisiacich s pripojením do vládnej dátovej siete Govnet - 

rozšírenie kapacity pripojenia podľa prílohy č. 1 Zmluvy č. 38/2018. 

 

- 31 046,60  € sa uhradilo za obstaranie výpočtovej techniky pre vládnu jednotku CSIRT 

v zmysle Kúpne zmluvy č. Z20193510_Z a na základe objednávky č. 80448 ďalší HW 

a príslušenstvo pre CSIRT vo výške 19 327,20 €. 

- Na základe Zmluvy č. Z201855678_Z bol realizovaný aj nákup výpočtovej techniky a 

príslušenstva pre zamestnancov ÚPVII vo výške 16 828 €. 

 

- Zmluva č. 132/2019 o poskytnutí podpory serverov na 1 rok – vládna jednotka CSIRT 

vo výške 21 756,35 €. 

 

- Zmluva o poskytovaní služieb č. 93/2018 – Koordinančný a implementačný 

mechanizmus riadenia politiky jednotného digitálneho trhu, vrátane revízie a a auditu 

pozícií, ako aj návrhu roadmapy a ďalšieho postupu, vo výške 9 420 €. 

 

- Rámcová dohoda o poskytovaní služieb č. 126/2019 – Konzultačné služby pokročilého 

zabezpečenia systému Linux vo výške 13 032 €.  

 

- Zvyšných 54 249,01 € (do sumy 586 781,66 €) tvorili viaceré menšie úhrady za 

obstaranie špeciálnych hardvérových zariadení a príslušenstva, sieťových prvkov 

a licencií pre vládnu jednotku CSIRT a ÚPVII, redesign webového sídla ÚPVII a 

webového sídla stopbyrokracii.sk, mandátnych certifikátov, nákup zariadení iPad a pod.   

 

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 zmlúv o dodávke 

komponentov komunikačných procesov a procesov správy dát pre eGOV služby pre jednotlivé 

informačné systémy. Taktiež je financovaná údržba softvérových licencií na základe zmlúv 

o zabezpečení podpory a údržby licencií a ďalších 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 935 961,66 €, CSRÚ 1 247 534,79 € 

a MetaIS 593 152,85 €.    
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Na zahraničné pracovné cesty ÚPVII (zabezpečenie dopravy a cestovných náhrad) bolo 

použitých 436 921,14 €, z toho 421 990,55 € zo štátneho rozpočtu a 14 930,59 € predstavovali 

použité refundácie za ZPC z fondov EÚ za predchádzajúce obdobia.  

 

Zahraničné pracovné cesty zamestnancov ÚPVII boli zamerané najmä na:  

 

- aktívnu participáciu na procese negociácií k návrhom legislatívnych predpisov EÚ pre 

politiku súdržnosti na obdobie 2021 – 2027,  

- získavanie skúseností a výmenu informácií k príprave hlavného strategického 

dokumentu a ďalších programových dokumentov pre využívanie EŠIF v programovom 

období 2021 – 2027,   

- výmenu skúseností s implementáciou, monitorovaním a hodnotením EŠIF, ktoré boli 

následne poskytnuté riadiacim orgánom vo forme školení a bilaterálnych stretnutí 

a taktiež boli zapracované do riadiacej dokumentácie,  

- spoluprácu v oblasti uhoľnej platformy zriadenej Európskou komisiou spojených s 

prípravou akčného plánu transformácie regiónu Hornej Nitry, 

- témy týkajúce sa digitálnej transformácie,  

- dobudovanie jednotného digitálneho trhu v kontexte zvyšovania hospodárskeho rastu,  

- rozvoj inovačných technológií (umelá inteligencia vrátane etických princípov jej 

využívania, blockchain, superpočítače (HPC), kvantovú komunikačnú infraštruktúru 

(QCI), budovanie digitálnych inovačných hubov (DIH), zvyšovanie konektivity, 

kybernetickej bezpečnosti sietí a znižovanie bezpečnosti rizík sietí 5G, 

- výmenu skúsenosti v oblasti smart cities, 

- získavanie informácií a výmenu skúseností v oblasti eGovernment, Open data, 

prístupnosti webových sídiel, cloud a nových technológií, aplikovania behaviorálnych 

intervencií vo verejnej správe a pod.  

- využívanie priamo riadených programov Európskej komisie Slovenskou republikou  

- plnenie povinností vládnou jednotkou CSIRT vyplývajúcich z členstva 

v medzinárodných štruktúrach.  

 

Zamestnanci ÚPVII sa zúčastňovali na pravidelných zasadnutiach a rokovaniach:  

 

- pracovných skupín a výborov Rady EÚ, Európskej komisie a OECD,  

- monitorovacieho výboru pre INTERREG EUROPE, 

- monitorovacieho výboru pre INTERACT III,  

- krajín V4(+4) k aktuálnym otázkam problematiky hodnotenia EŠIF,  

- v rámci českého predsedníctva  krajín V4, 

- za účelom rozvíjania spolupráce na bilaterálnej a regionálnej úrovni (napr. Čína, 

Srbsko, Čierna Hora, V4, Slavkovský formát, Iniciatíva troch morí ako aj formát 17+1). 

 

Zamestnanci ÚPVII taktiež aktívne participovali na zabezpečovaní predsedníctva 

Slovenskej republiky v OECD (podieľali sa aj na príprave samotného ministerského zasadnutia 

v Paríži)  a aktívne sa spolupodieľali na slovenskom predsedníctve v OBSE.  

 

Bežné transfery (640)  

 

Veľký objem bežných transferov bol poskytnutý príspevkovej organizácii Národná 

agentúra pre sieťové a elektronické služby (kategória 641001), a to v zmysle Kontraktu č. 

324/2018 na rok 2019 uzatvorený medzi príspevkovou organizáciou NASES a ÚPVII v 

nadväznosti na Dohodu o prechode práv a povinností č. 318/2018 uzatvorenej medzi ÚV SR a 

ÚPPVII v súvislosti so zmenou podriadenosti príspevkovej organizácie NASES z ÚV SR na 

ÚPPVII. 
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V podprograme 0ET01 Tvorba a implementácia politík to bolo 3 686 186 € 

a v podprograme 0ET07 NASES vo výške 3 323 269,22 €.  

 

V rámci medzirezortného podprogramu 0EK13 Informačné technológie financované zo 

štátneho rozpočtu – ÚPVII, boli v rámci prvku 0EK1303 Podporná infraštruktúra, poskytnuté 

transfery pre príspevkovú organizáciu NASES vo výške 16 166 817,39 €, a to tiež v zmysle 

vyššie uvedeného kontraktu.  

 

Bežné transfery vo výške 269 700 € boli poskytnuté aj dvom verejným vysokým školám 

(kategória 641008) na zabezpečenie výmenných výskumných pobytov výskumných 

pracovníkov na University of California, Berkeley.  

 

V rámci projektov OP TP č. 301011P378 Príprava nových kapacít pre EŠIF 1 a č. 

301011Q589 Príprava nových kapacít pre EŠIF 2 boli v rámci prvku 0ET0202 v kategórii 

641008 poskytnuté transfery z fondov EÚ vo výške 99 666,01 €, v zmysle zmlúv o partnerstve 

uzatvorenými medzi ÚPVII (hlavným partnerom) a niektorými verejnými vysokými školami 

(partner, prijímateľ NFP).  

 

Bežné transfery vo výške 176 700 € sa poskytli v zmysle Zmluvy č. 446/2019 o 

poskytnutí dotácie medzi ÚPVII a TU v Košiciach – Fakulta baníctva, ekológie, riadenia 

a geotechnológií. Zdroje vo výške 93 000 € sa poskytli v zmysle Zmluvy č. 447/2019 o 

poskytnutí dotácie medzi ÚPVII a ŽU v Žiline. Účelom poskytnutia dotácie bola príprava 

analytických kapacít, vzdelávacích a odborných aktivít zapojených do výskumu, vrátane 

podpory študentov, ktorí reprezentujú SR na medzinárodnej úrovni.  

 

Transfery právnickým osobám (644002) boli poskytnuté vo výške 249 650 € 

a Jednotlivcom a právnickej osobe inej ako medzinárodná organizácii (649002) vo výške 

540 000 €, a to na základe uznesenia vlády SR č. 528 z 28.11.2018 k Návrhu inštitucionálneho 

zabezpečenia slovenskej inovačnej diplomacie. Zdroje boli poukázané na základe zmlúv o 

poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu.  

 

V tejto kategórii (644002) boli vo výške 40 000 € poukázané dotácie aj 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, tiež na základe 

zmlúv o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu. 

 

Na zabezpečenie odchodného sa použilo 5 553 € (kategória 642013) a nemocenských 

dávok 31 065,60 €, z toho zo štátneho rozpočtu vo výške 21 747,16 € a z fondov EÚ 9 318,44 

€. Zvyšné refundácie vo výške 2 571,27 € boli vykreditované v iných kategóriách rozpočtovej 

klasifikácie. Okrem uvedeného bolo 1 440 € použitých na úhradu členských príspevkov 

medzinárodným organizáciám.  

 

V rámci projektov OP TP č. 301011B351 Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej 

siete informačno-poradenských centier 1 a č. 301011D694 Vytvorenie a prevádzkovanie 

Integrovanej siete informačno-poradenských centier 2 boli na základe Zmlúv o partnerstve 

poskytnuté zdroje z fondov EÚ v celkovej výške 300 252,97 €, a to jednotlivým vyšším 

územným na zabezpečenie vytvorenia a prevádzkovania Integrovanej siete informačno-

poradenských centier.   
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Veľký objem bežných transferov bol poskytnutý v rámci podprogramu 0ET05 

Regionálny rozvoj, v zmysle Dohody o prechode pôsobnosti v oblasti regionálneho rozvoja z 

ÚV SR na ÚPPVII č. 322/2018 z 21.12.2018. Rozpočtovým opatrením MF SR č. 3 bolo takto 

vyčlenených na regionálny rozvoj 1 110 178 €. Z nich bolo na podporu integrovanej siete 

regionálnych rozvojových agentúr (prvok 0ET0501) použitých 14 175 € a na podporu 

projektov euroregiónov (prvok 0ET0502) 168 873 €. Išlo o bežné transfery poskytnuté 

prijímateľov podpory na základe zmlúv o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu. Zvyšné 

zdroje boli rozpočtovým opatrením presunuté do kapitálových transferov. 

 

V oblasti bežných transferov boli taktiež poskytované zdroje ako regionálny príspevok 

pre najmenej rozvinuté okresy v rámci podprogramu 0ET06. Na základe zmlúv o poskytnutí 

dotácie na projekt boli podporené projekty v menej rozvinutých okresov vo výške 3 682 552,59 

€. Ich prehľad je uvedený v Monitorovacej správe programovej štruktúry k dátumu 31.12.2019.  

 

 

Prehľad poskytnutých bežných transferov 640 v roku 2019 z kapitoly ÚPVII 

 
 Tab. č. 10                                                                                                                                                                               (€) 

Ekonomická klasifikácia Vecný popis 
Schválený 
rozpočet k 
31.12.2019 

Upravený 
rozpočet k 
31.12.2019 

Skutočné 
čerpanie k 
31.12.2019 

Zostatok k 
31.12.2019 

640 Bežné transfery 344 000,00 28 581 873,91 28 581 772,05 101,86 

ŠR  344 000,00 28 170 065,22 28 169 963,36 101,86 

EÚ + spolufinancovanie  0,00 411 808,69 411 808,69 0,00 

Podprogram 0ET01 Bežné transfery 344 000,00 4 814 355,02 4 814 276,16 78,86 

641001  Príspevkovej organ. 0,00 3 686 186,00 3 686 186,00 0,00 

641008 Verejnej vysokej škole 0,00 269 700,00 269 700,00 0,00 

642013 Odchodné 0,00 5 553,00 5 553,00 0,00 

642015 ŠR Na nemocenské dávky 24 000,00 21 826,02 21 747,16 78,86 

644002 Ostatnej právnickej 
osobe 

320 000,00 289 650,00 289 650,00 0,00 

649002 
Jednotlivcovi a 
právnickej osobe inej 
ako medz. organizácii 

0,00 540 000,00 540 000,00 0,00 

649003 Medzinár. organizácii 0,00 1 440,00 1 440,00 0,00 

Prvky 0ET0201, 0ET0202, 
0ET0204 a podprogram 
0ET04 

Bežné transfery 0,00 111 555,72 111 555,72 0,00 

641008 EÚ + spolufin Verejnej vysokej škole 0,00 99 666,01 99 666,01 0,00 

642015 EÚ + spolufin Na nemocenské dávky 0,00 11 889,71 11 889,71 0,00 

Prvok 0ET0206 Bežné transfery 0,00 300 252,97 300 252,97 0,00 

641010 EÚ + 
spolufinancovanie 

VÚC okrem transferu 
na úhradu nákladov 
preneseného výkonu 
štátnej správy 

0,00 300 252,97 300 252,97 0,00 

Podprogram 0ET05  Rôzne kategórie 640 0,00 183 048,00 183 048,00 0,00 

Podprogram 0ET06 Rôzne kategórie 640 0,00 3 682 575,59 3 682 552,59 23,00 

Podprogram 0ET07 Bežné transfery 0,00 3 323 269,22 3 323 269,22 0,00 

641001  Príspevkovej organ. 0,00 3 323 269,22 3 323 269,22 0,00 

Medzirezortný 
podprogram 0EK13  
641001 

Príspevkovej 
organizácii 

0,00 16 166 817,39 16 166 817,39 0,00 
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Použitie kapitálových výdavkov (700)  

  

 

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov predstavoval 2 438 200,00 €, upravený 

63 415 123,24 €, skutočné čerpanie 63 413 380,20 €, nedočerpaných zostalo 1 743,04 €. 

 

Upravený    štátny     rozpočet    predstavoval    53 458 348,03 €,   skutočné  čerpanie 

53 456 604,99 €, nedočerpaných zostalo 1 743,04 €. 

 

Zo zdrojov EÚ bolo použitých 9 956 775,21 a boli využité v plnej výške.  

 

Väčšina kapitálových výdavkov bolo použitých v rámci medzirezortného podprogramu 

0EK13 Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – ÚPVII.  

 

 Celkový prehľad o kapitálových výdavkoch ÚPVII v roku 2019 poskytuje nasledovná 

tabuľka:   

 
Tab. č. 11                                                                                                                                                                                  (€) 

Prvok 
Schválený 
rozpočet k 
31.12.2019 

Upravený  
rozpočet k 
31.12.2019 

Skutočné  
čerpanie k 
31.12.2019 

Zostatok  
k 31.12.2019 

Zdroje ŠR, z toho:  2 438 200,00 53 458 348,03 53 456 604,99 1 743,04 

0ET01 0,00 6 032,10 5 739,28 292,82 

0EK1301 0,00 166 235,23 166 235,23 0,00 

0EK1302 0,00 166 320,00 166 320,00 0,00 

0EK1303 0,00 32 587 845,28 32 587 845,28 0,00 

Z toho:      

Výdavky ÚPVII (710) 0,00 85 123,79 85 123,79 0,00 

Kapitálové  transfery 
(720) pre PO NASES 

0,00 32 502 721,49 32 502 721,49 0,00 

0EK1304 1 050 823,00 1 839 002,21 1 838 916,55 85,66 

0EK1305 74 212,00 1 886 675,95 1 886 675,95 0,00 

0EK1306 1 313 165,00 2 226 695,80 2 226 695,80 0,00 

0ET05 0,00 966 473,00 966 473,00 0,00 

0ET06 – Kapitálové 
transfery (720) pre 
menej rozvinuté 
okresy 

0,00 13 613 068,46 13 611 703,90 1 364,56 

Zdroje EÚ a spolufin.  0,00 9 956 775,21 9 956 775,21 0,00 

0ET0203 0,00 166 320,00 166 320,00 0,00 

0ET0206 0,00 16 442,01 16 442,01 0,00 

0EJ0801 0,00 9 774 013,20 9 774 013,20 0,00 

Kapitálové výdavky 
SPOLU 

2 438 200,00 63 415 123,24 63 413 380,20 1 743,04 

 

 

V rámci prvkov 0EK1301, 0EK1302, 0EK1303 bolo v kategórii 710 Obstarávanie 

kapitálových aktív vyčerpaných 417 679,02 €, a to zo štátneho rozpočtu.  

 

Zdroje v kategórii 710 boli použité na nasledovné investičné akcie (IA):   
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Podprogram 0ET01 vo výške 5 739,28:  

 

IA č. 39120 – Vybavenie režimového pracoviska – chráneného priestoru v sídle verejného 

obstarávateľa - trezory, bezpečnostné zariadenia a pod. vo výške 2 907,28 €. 

 

IA č. 36093 – Dodanie a montáž zvláštnych výstražných zvukových a svetelných zariadení do 

služobných motorových vozidiel – VW MULTIVAN 2018 a Škoda Superb 2013 vo výške 

2 832 €. 

 

Prvok 0EK0301 Systémy vnútornej správy vo výške 166 235,23 €:  

 

IA č. 38980 – Zmluva č. 59/2019 – Obstaranie zmluvy o dielo "Informačný systém 

Dokumentačný systém" vo výške 67 800 €.  

 

IA č. 40191 – Zmluva o dielo č. 939/2019 – Skvalitnenie realizácie výberových konaní 

aplikáciou Modulu výberového konania v podmienkach ÚPVII vo výške 51 912 €. 

 

IA č. 38643 –  Príprava kreatívneho a grafického konceptu a grafických podkladov pre redizajn 

webového sídla stopbyrokracii.sk vo výške 9 600 €. 

IA č. 35933 –  Sieťové prvky potrebné na zabezpečenie chodu Špecializovaného útvaru 

CSIRT.SK vo výške 24 611,23 €. 

 

IA č. 37597 –  Podpora a udržateľnosť web stránky www.vicepremier.gov.sk (realizácia 

zmenových požiadaviek – grafický support a programátorské práce na zmenových 

požiadavkách resp. na nasadení nových funkcionalít) vo výške 12 312 €. 

 

Prvok 0EK0302 Špecializované systémy vo výške 166 320 €:   

 

IA č. 35942 –  Zmluva č. 244/2018 – Vypracovanie diela "Optimalizácia a rozširovanie 

funkcionalít zabezpečujúcich elektronickú komunikáciu v prostredí ITMS2014+" vo výške 

166 320 €. 

 

Prvok 0EK1303 Podporná infraštruktúra vo výške 85 123,79 €:   

 

IA č. 38588 –  Licencie pre CSIRT.SK vo výške 1 339,09 €. 

 

IA č. 33944 – Notebooky a príslušenstvo pre dátovú kanceláriu vo výške 38 868 €  

 

IA č. 33944 – Zabezpečenie HW sondy na zachytávanie sieťovej komunikácie pre CSIRT vo 

výške 23 724 € a zabezpečenie špeciálnych hardvérových zariadení a príslušenstva pre  CSIRT 

vo výške 2 686,80 €.   

 

IA č. 33944 – Kúpna zmluva č. Z20193510_Z  na nákup výpočtovej techniky pre CSIRT vo 

výške 14 342,40 €.  

 

IA č. 40136 – Zabezpečenie podpory vrátane  upgrade na novú verziu pre virtualizačnú 

platformu na technológii VMWare a licencie na zálohovanie virtuálnej infraštruktúry na 

platforme Veeam, vo výške 4 163,50 €. 

 

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

sú financované delimitované informačné systémy IOM, MetaIS a CSRÚ.  
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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.  

 

Prvok 0EK1304 IOM vo výške 1 838 916,55 €. 

 

IA č. 40249 – Nákup výpočtovej techniky pre zabezpečenie udržateľnosti národného projekt IS 

IOM vo výške 25 342,80 €. 

 

IA č. 37560 – Obstaranie softvéru – Systémová a aplikačná podpora – 1 813 573,75 €.  

 

Prvok 0EK1305 CSRÚ vo výške 1 886 675,95 €. 

 

IA č. 37559 – IS CSRÚ – Technické zhodnotenie softvéru – 1 886 675,95 €. 

 

Prvok 0EK1306 MetaIS vo výške 2 226 695,80 €. 

 

IA č. 37557 – Systémová a aplikačná podpora MetaIS – 2 226 695,80 €.  

  

Spolu bolo na zabezpečenie obstarania investičných akcií pre predmetné IS 

vyčerpaných 5 952 288,30 € zo štátneho rozpočtu. 

 

Kapitálové transfery vo výške 32 502 721,49 € boli poukázané príspevkovej organizácii 

NASES na základe Kontraktu č. 324/2018 na rok 2019 uzatvorený medzi PO NASES a ÚPVII 

v nadväznosti na Dohodu o prechode práv a povinností č. 318/2018 uzatvorenej medzi ÚV SR 

a ÚPVII v súvislosti so zmenou podriadenosti PO NASES z ÚV SR na ÚPVII.   

 

V rámci podprogramu 0ET05 Regionálny rozvoj boli poskytnuté kapitálové transfery 

v celkovej výške 966 473 €. Zdroje boli poskytnuté na základe „Výzvy na predkladanie žiadostí 

o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja“ a uzatvorených zmlúv 

o poskytnutí dotácie na realizáciu projektov regionálneho rozvoja, a to najmä obciam, v menšej 

miere občianskym združeniam, vyššiemu územnému celku alebo neziskovým organizáciám.  

 

Veľký objem kapitálových transferov je poukazovaných na zabezpečenie regionálnych 

príspevkov pre najmenej rozvinuté okresy. Zdroje vo výške 13 611 703,90 € boli poskytnuté 

veľkému počtu rôznych prijímateľov na základe zmlúv o poskytnutí dotácie na realizáciu 

projektov, v zmysle Zákona č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. Prijímateľom podpory v najmenej rozvinutom okrese 

podľa tohto zákona môžu byť obce nachádzajúce sa v najmenej rozvinutom okrese, iné 

právnické osoby a ďalšie subjekty územnej spolupráce v súlade s Akčným plánom rozvoja 

najmenej rozvinutého okresu. 

 

Zo zdrojov EÚ a príslušného spolufinancovania bolo vyčerpaných 9 956 775,21 € 

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

v rámci OP TP vo výške 182 762,01 € a v rámci medzirezortného podprogramu Informačná 

spoločnosť 2014 – 2020 vo výške 9 774 013,20 €. 

 

V rámci kapitálových výdavkov Úrad v roku 2019 realizoval tieto projekty EÚ:  
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Podprogram 0ET02 Technická pomoc pre ÚPVII v rámci OP TP 

 

Prvok 0ET0203 OP TP –  SCKO – PO 2 

 

301021R422 Optimalizácia a rozširovanie funkcionalít zabezpečujúcich elektronickú 

komunikáciu v prostredí ITMS2014+ (refundácie)......................................................166 320 € 

 

Prvok 0ET0206 OP TP - IPC 1 a 2 

 

301011B351 Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských 

centier 1 (refundácie zasielané VÚC)..........................................................................4 758,49 € 

 

301011B351 Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských 

centier 1 (refundácie pre ÚPVII).................................................................................4 620,00 € 

 

301011D694: Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských 

centier 2 (refundácie zasielané VÚC)..........................................................................7 063,52 € 

 

Medzirezortný podprogramu Informačná spoločnosť 2014 – 2020 

 

Prvok 0EJ0801 Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej 

správe 

 

311071T480 Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej 

správe....................................................................................................................9 774 013,20 € 

 

Zdroje vo výške 6 434 746,80 € boli poukázané v systéme predfinancovania na úhradu 

faktúr v zmysle Čiastkovej zmluvy č. 1 k Rámcovej dohode č. 1146/2019 na realizáciu projektu 

„Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe“.  

 

V rámci tohto projektu boli zaslané zdroje aj príspevkovej organizácii NASES vo výške 

3 339 266,40 €, taktiež na projekt „Národný systém riadenia incidentov kybernetickej 

bezpečnosti vo verejnej správe“.  

 

Použitie prostriedkov vyčlenených v štátnom rozpočte formou rezerv v zákone o 

štátnom rozpočte na príslušný rozpočtový rok 2019 úradom vykázané neboli.    

 
1.3.2. Výdavky kapitoly podľa funkčnej  klasifikácie 

 

Všetky výdavky ÚPVII boli v roku 2019 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 2019 v nasledovnej štruktúre:  

 

Celkovo bolo Úradu v roku 2019 poukázaných v rámci projektov EÚ 20 834 077,41 €, 

z toho prostriedkov EÚ vo výške 16 396 006,26 € a príslušného spolufinancovania vo výške 

4 438 071,15 €.  
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Nepoužitých a presunutých zdrojov na použitie v roku 2019 zostalo 300 503,83 €, 

z toho prostriedkov EÚ vo výške 236 145,32 € a príslušného spolufinancovania vo výške 

64 358,51 €.  

 

Upravený  rozpočet a  skutočné čerpanie finančných prostriedkov na realizáciu 

projektov EÚ k  31.12.2019  predstavovalo 20 533 573,58 €, z toho prostriedkov EÚ vo výške 

16 159 860,94  € a príslušného spolufinancovania vo výške 4 373 712,64 €.  

 

ÚPVII v roku 2019 realizoval tieto projekty EÚ:  

 

Prvok 0ET0201 OP TP – gestor HP UR – PO 1 – 365 344,40 € 

 

301011C180 Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPPVII zapojených do 

implementácie HP UR (refundácie).........................................................................108 305,33 € 

Z toho:  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV.................................................................80 262,01 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní........................................................................26 905,38 € 

640 Bežné transfery.....................................................................................................1 137,94 € 

301011T819 Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPPVII zapojených do 

implementácie HP UR 2 (refundácie)..................................................................... 250 063,63 € 

Z toho:  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV.............................................................. 187 320,67 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní........................................................................62 201,45 € 

640 Bežné transfery........................................................................................................541,51 € 

 

301011I571 Špecifické vzdelávanie AK EŠIF gestora HP UR....................................6 975,44 €  

630 Tovary a služby (refundácie)................................................................................6 975,44 € 

 

Prvok 0ET0202 OP TP – SCKO – PO 1 – 5 738 199,60 € 
 

301011C132 Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPPVII priamo zapojených 

do systému riadenia a koordinácie EŠIF (refundácie)..........................................1 164 448,22 € 

Z toho:  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV...............................................................759 018,77 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní......................................................................403 360,60 € 

640 Bežné transfery.....................................................................................................2 068,85 € 

 

301011U374 Financovanie mzdových nákladov oprávnených AK ÚPPVII priamo zapojených 

do systému riadenia a koordinácie EŠIF 2 (refundácie).......................................2 339 065,45 € 

Z toho:  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV............................................................1 732 260,18 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní......................................................................600 657,88 € 

640 Bežné transfery.....................................................................................................6 147,39 € 

 

301010F464 Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚPPVII vykonávajúcich 

podporné  činnosti pre CKO a gestora HP UR (refundácie)......................................36 209,69 € 

Z toho:  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV.................................................................26 804,92 €  

620 Poistné a príspevok do poisťovní..........................................................................9 357,68 €  

640 Bežné transfery..........................................................................................................47,09 € 
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301011U915 Financovanie mzdových výdavkov zamestnancov ÚPPVII vykonávajúcich 

podporné  činnosti pre CKO a gestora HP UR 2 (refundácie).................................113 965,35 € 

Z toho:  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV.................................................................84 445,56 €  

620 Poistné a príspevok do poisťovní........................................................................29 495,71 €  

640 Bežné transfery..........................................................................................................24,08 € 

 

301011C002 Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 1 (refundácie)...............................145 579,84 €  

Z toho:  

620 Poistné a príspevok do poisťovní........................................................................11 076,58 €  

630 Tovary a služby.................................................................................................134 503,26 € 

 

301011X494 Špecifické vzdelávanie AK EŠIF 2 (refundácie, zálohové platby)......34 897,40 €  

630 Tovary a služby...................................................................................................34 897,40 € 

 

301011I571 Špecifické vzdelávanie AK EŠIF gestora HP UR (refundácie)..................589,01 €  

630 Tovary a služby........................................................................................................589,01 € 

 

301011B208 Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúcich podporu  činností CKO 

(refundácie)................................................................................................................64 342,09 €  

Z toho:  

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.......................................48 477,29 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní........................................................................15 864,80 € 

 

301011X260 Odmeňovanie externých zamestnancov zabezpečujúcich podporu činností CKO 

2 (refundácie)...........................................................................................................178 476,98 €  

Z toho:  

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru.....................................132 509,57 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní........................................................................45 967,41 € 

 

301011P378 Príprava nových kapacít pre EŠIF 1.....................................................55 717,51 € 

Refundácie zasielané vysokým školám na základe Zmlúv o partnerstve uzatvorenými medzi 

ÚPVII (hlavný partner) a vysokou školou (partner, prijímateľ NFP). 

640 Bežné transfery...................................................................................................55 717,51 € 

 

301011Q589 Príprava nových kapacít per EŠIF 2.....................................................43 948,50 € 

Refundácie zasielané vysokým školám na základe Zmlúv o partnerstve uzatvorenými medzi 

ÚPVII (hlavný partner) a vysokou školou (partner, prijímateľ NFP). 

640 Bežné transfery...................................................................................................43 948,50 € 

 

301010N565 Podujatia SK V4 + press (refundácie).......................................................340,00 €  

630 Tovary a služby........................................................................................................340,00 € 

 

301011B949 Priestorové zabezpečenie ÚPVII ako CKO a gestora HP UR............432 620,24 € 

Z toho:  

636001 Budov, objektov alebo ich častí (refundácie)..............................................198 059,05 € 

636001 Budov, objektov alebo ich častí (zálohové platby na realizáciu Zmluvy o podnájme 

nebytových priestorov č. 1244/2015 – nájomné).....................................................119 133,24 € 

637004 Všeobecné služby (refundácie).....................................................................64 044,55 € 

637004 Všeobecné služby (zálohové platby na realizáciu Zmluvy o podnájme nebytových 

priestorov č. 1244/2015 – spoločné prevádzkové náklady).......................................51 383,40 € 
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301011Q022 Efektívne zapojenie občianskej spoločnosti do implementácie a monitorovania 

EŠIF zavádzaním participatívnych postupov (refundácie).........................................1 354, 00 € 

630 Tovary a služby.....................................................................................................1 354,00 € 

 

301011C134 Zabezpečenie zasadnutí, stretnutí, workshopov, konferencií, podujatí a seminárov 

v súvislosti s riadením a koordináciou EŠIF na úrovni CKO  

(refundácie, predfinancovanie)...................................................................................36 157,32 €  

630 Tovary a služby...................................................................................................36 157,32 € 

 

301011C218 Podpora CKO pri monitorovaní, hodnotení a koordinácii programov 

a projektov................................................................................................................470 941,55 € 

Z toho:  

637005 Špeciálne služby..........................................................................................127 341,55 € 

Zálohové platby na financovanie Čiastkovej zmluvy o poskytnutí služieb č. 158/2017 – Podpora 

aktivít monitorovania programov a projektov 

637011 Štúdie, expertízy, posudky (refundácie).................................................... 343 600,00 € 

 

301011Q996  Podpora SRIN pri hodnotení a strategickom plánovaní využívania programov a 

projektov EŠIF.........................................................................................................233 611,70 € 

637005 Špeciálne služby (refundácie) ....................................................................233 611,70 € 

 

301010P480 Projekt publicity (refundácie)..................................................................27 134,75 € 

630 Tovary a služby....................................................................................................27 134,75 € 

 

301011W433 Spolupráca s OECD na vytváraní protikorupčného prostredia pri programovaní 

a implementácii fondov v SR 2............................................................................... 358 800,00 € 

Z toho:  

637011 Štúdie, expertízy, posudky (refundácie).....................................................279 400,00 € 

637011 Štúdie, expertízy, posudky (zálohová platba na úhradu 3. tranže v rámci plnenia 

projektu "Od stratégie k činu" pre OECD)................................................................79 400,00 € 

 

Prvok 0ET0203 OP TP –  SCKO – PO 2 – 815 130,96 € 
 

301021C235 Materiálno – technické zabezpečenie a mobilita zamestnancov CKO pre PO 2014 

– 2020................................................................................................................11 738,56 € 

630 Tovary a služby (refundácie)..............................................................................11 738,56 € 

 

301021B936 Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+.............................208 278,00 € 

635009 Údržba softvéru (refundácie)......................................................................208 278,00 € 

 

301021V175 Služby technickej podpory a údržby ITMS2014+.............................221 852,00 € 

635009 Údržba softvéru...........................................................................................221 852,00 € 

Zálohové platby na úhradu servisných služieb vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo o poskytovaní 

služieb č. 373/2016 – Úprava existujúcich a rozširovanie nových funkcionalít ITMS2014+ a 

poskytnutie servisných služieb.  

 
301021C422 Servisné služby za ITMS II pre 2007 – 2013.....................................170 942,40 € 

Z toho: 

635009 Údržba softvéru...........................................................................................140 000,00 € 

Zálohové platby na realizáciu Zmluvy č. 249/2018 – Spracovanie a analýza dát z programového 

obdobia 2007 – 2013 z IS ITMS II 

635009 Údržba softvéru (refundácie)........................................................................30 942,40 € 
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301021W991 Poskytovanie servisných služieb k IT monitorovaciemu systému pre PO 2007 – 

2013............................................................................................................................36 000,00 € 

635009 Údržba softvéru.............................................................................................36 000,00 € 

Zálohové platby na realizáciu Zmluvy č. 253/2018 o poskytovaní servisných služieb k dielu IT 

monitorovací systém pre EŠIF a KF ITMS II na PO 2007 – 2013 

 

301021R422 Optimalizácia a rozširovanie funkcionalít zabezpečujúcich elektronickú 

komunikáciu v prostredí ITMS2014+......................................................................166 320,00 € 

710 Obstarávanie kapitálových aktív (refundácie)..................................................166 320,00 € 

 

Prvok 0ET0204 OP TP – SRIN – PO 1 –  57 006,76 € 
 

301011M390 Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK UPPVII zabezpečujúcich 

plnenie úloh v rámci strategického plánovania využívania finančných prostriedkov z fondov 

EÚ (refundácie)..........................................................................................................17 665,27 € 

Z toho: 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV.................................................................13 090,36 €  

620 Poistné a príspevok do poisťovní..........................................................................4 574,91 €  

 

301011V158 Financovanie mzdových výdavkov oprávnených AK UPPVII zabezpečujúcich 

plnenie úloh v rámci strategického plánovania využívania finančných prostriedkov z fondov 

EÚ 2 (refundácie).......................................................................................................29 984,95 € 

Z toho: 

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV.................................................................22 077,71 €  

620 Poistné a príspevok do poisťovní..........................................................................7 618,68 €  

640 Bežné transfery........................................................................................................288,56 € 

 

301010N354 Špecifické vzdelávanie AK útvaru zabezpečujúceho strategické plánovanie a 

strategické riadenie investícií projektov financovaných z EŠIF (refundácie).............9 356,54 € 

630 Tovary a služby.....................................................................................................9 356,54 € 

 

Prvok 0ET0206 OP TP – IPC 1 a 2 –  400 915,18  € 
 

301011B351 Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských 

centier 1....................................................................................................................256 091,43 € 

Z toho:  

640 Bežné transfery (refundácie poukazované VÚC).............................................251 332,94 € 

720 Kapitálové transfery (refundácie poukazované VÚC)..........................................4 758,49 € 

 

301011D694: Vytvorenie a prevádzkovanie Integrovanej siete informačno-poradenských 

centier 2....................................................................................................................144 823,75 € 

Z toho: 

620 Poistné a príspevok do poisťovní (refundácie).....................................................6 596,80 €  

630 Tovary a služby (refundácie)..............................................................................77 623,40 € 

640 Bežné transfery (refundácie poukazované VÚC)...............................................48 920,03 € 

710 Obstarávanie kapitálových aktív (refundácie)......................................................4 620,00 € 

720 Kapitálové transfery (refundácie poukazované VÚC)..........................................7 063,52 € 
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Podprogram 0ET03 Technická pomoc pre SO OP II – 2 073 242,74 € 

 

311081D408 Mzdy zamestnancov SO OP II v rokoch 2016 – 2019....................1 440 172,89 € 

Z toho:  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (refundácie).......................................1 068 201,35 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní (refundácie).................................................371 971,54 € 

 

311081J004 Zabezpečenie externých hodnotiteľov a ochrany informačnej a komunikačnej 

infraštruktúry pre SO OPII v rokoch 2016 – 2019...................................................175 401,24 € 

Z toho:  

620 Poistné a príspevok do poisťovní (refundácie)...................................................44 106,24 € 

637027 Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru (refundácie)................131 295,00 € 

 

311081G866 Zabezpečenie konferencií, podujatí, pracovných ciest, seminárov a stretnutí pre 

SO OP II.....................................................................................................................56 815,97 € 

630 Tovary a služby...................................................................................................56 815,97 € 

 

301011B949 311080D599 Priestorové zabezpečenie ÚPPVII pre zamestnancov SO 

OPII..........................................................................................................................191 591,39 € 

Z toho:  

636001 Budov, objektov alebo ich častí (refundácie)................................................60 899,08 € 

636001 Budov, objektov alebo ich častí (zálohové platby na realizáciu Zmluvy o podnájme 

nebytových priestorov č. 13/2016 – nájomné)...........................................................90 898,62 € 

637004 Všeobecné služby (refundácie).....................................................................16 006,33 € 

637004 Všeobecné služby (zálohové platby na realizáciu Zmluvy o podnájme nebytových 

priestorov č. 13/2016 – spoločné prevádzkové náklady)...........................................23 787,36 € 

 

311081I113 Komplexné zabezpečenie poradenských služieb pre potreby sekcie riadenia 

informatizácie v oblasti infor. VS a jednotného digitálneho trhu............................209 261,25 € 

630 Tovary a služby (refundácie)............................................................................209 261,25 € 

 

Prvok 0ET0401 Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných 

orgánoch štátnej správy (OP EVS) – 423 213,74 € 

 

314011M119 Vybudovanie intervenčnej logiky strategického plánovania v ústredných 

orgánoch štátnej správy (refundácie).......................................................................423 213,74 €  

Z toho:  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV...............................................................254 793,54 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní......................................................................131 596,58 € 

630 Tovary a služby...................................................................................................35 519,11 € 

640 Bežné transfery.....................................................................................................1 304,51 € 

 

Prvok 0ET0402 Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných 

ústredných orgánoch štátnej správy (OP EVS) – 2 100,13 € 

 

314011I760 – ÚPVI 1 – Národný projekt MV SR – Budovanie a rozvoj kapacít analytických 

útvarov na vybraných ústredných orgánoch štátnej správy.........................................2 100,13 € 

Z toho:  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV...................................................................1 504,51 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní.............................................................................525,78 € 

630 Tovary a služby..........................................................................................................69,84 € 
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Prvok 0ET0403 Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom 

behaviorálnych inovácií (OP EVS) – 224 274,75 € 

 

314011S782 Zlepšenie digitálnych služieb vo verejnej správe prostredníctvom behaviorálnych 

inovácií...........................................................................................224 274,75 €  

Z toho:  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (refundácie)............................................71 845,47 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní (refundácie)...................................................31 969,13 € 

630 Tovary a služby (refundácie)..............................................................................19 948,37 €   

630 Tovary a služby (zálohové platby)....................................................................100 182,00 €    

640 Bežné transfery........................................................................................................329,78 € 

 

Prvok 0ET0404 Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe – 642 258,12 € 

 

314011S979 Zlepšenie využívania údajov vo verejnej správe..... ..........................642 258,12 € 

Z toho:  

610 Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV (refundácie)............................................65 143,05 € 

620 Poistné a príspevok do poisťovní (refundácie)...................................................67 684,92 € 

630 Tovary a služby (refundácie)............................................................................128 528,55 €   

630 Tovary a služby (zálohové platby)....................................................................380 901,60 €    

 

Prvok 0ET0405 Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy, inovačnej kapacity v 

doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility – 17 874,00 € 

 

Národný projekt Z314011U087 Zlepšenie verejných politík v oblasti dopravy inovačnej 

kapacity v doprave a podpora partnerstva v zavádzaní inteligentnej mobility..........17 874,00 €    

630 Tovary a služby (zálohové platby)......................................................................17 874,00 €    

 

Prvok 0EJ0801 Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo 

verejnej správe – 9 774 013,20 € 

 

311071T480 Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej 

správe....................................................................................................................9 774 013,20 € 

 

Z toho: 

 

710 Obstarávanie kapitálových aktív....................................................................6 434 746,80 € 

 

Zdroje boli poukázané v systéme predfinancovania na úhradu faktúr v zmysle Čiastkovej 

zmluvy č. 1 k Rámcovej dohode č. 1146/2019 na realizáciu projektu „Národný systém riadenia 

incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe“.  

 

720 Kapitálové transfery.......................................................................................3 339 266,40 € 

 

Zdroje boli poukázané v systéme predfinancovania príspevkovej organizácii NASES vo výške 

taktiež na projekt „Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej 

správe“.  

 

SPOLU zdroje z fondov EÚ a príslušné spolufinancovanie..........................20 533 573,58 € 
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1.4. Finančné operácie 

 

ÚPVII v roku 2019 realizoval tieto príjmové a výdavkové finančné operácie.  

 

Príjmové operácie: 

 

400 Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami..................1 216 926,06 € 

Z toho: 

450 Z ostatných finančných operácií....................................................................1 216 926,06 € 

 

926 926,06 € predstavujú vyplatené mzdy a odvody z účtu cudzích prostriedkov ÚPVII 

v januári 2019 za mesiac december 2018 a zvyšok sú prijaté zábezpeky z verejného 

obstarávania:  

- vo výške 90 000 € k súťaži „Odborné poradenské služby pre potreby ÚPVII, časť III: 

Komplexná odborná podpora CKO ÚPVII v oblasti programového a projektového 

manažérstva“, vrátená dodávateľovi v roku 2020.  

- vo výške 200 000 € k súťaži „Dátová integrácia: sprístupnenie údajov základne VS 

vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie“, vrátená 

dodávateľovi v roku 2019.      

 

Výdavkové operácie: 

 

800 Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami...................200 000 € 

Z toho: 

810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku  

a ostatné výdavkové operácie.......................................................................................200 000 € 

 

Ide o vrátenie spomínanej zábezpeky (z účtu cudzích prostriedkov ÚPVII ) z verejného 

obstarávania vo výške 200 000 €.  

 

Pozri aj tabuľku č. 3 Finančné operácie kapitoly ŠR za rok 2019 v tabuľkovej časti záverečného 

účtu.  

 

 

1.5. Zhodnotenie zamestnanosti 
 

 

A. Počty zamestnancov za kapitolu 

  

Celkové počty zamestnancov za kapitolu 
               Tab. č. 12                                                                                                                                                   (osoby) 

 
Schválený limit                  

k 01. 01. 2019 
Upravený limit               

k 31. 12. 2019 

Skutočnosť (priemerný 

evidenčný prepočítaný 

počet) 
SPOLU 348 388 364 

Štátna služba 

Rozdelenie na štátnu a verejnú službu sa sleduje 

len v skutočnosti 

305 

Ostatní 59 

z toho:  

Verejná služba 58 

Ústavný činiteľ 1 1 1 

 

ÚPVII 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. 
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K 31.12.2019 mal úrad v skutočnosti obsadených 364 miest, t. z. o 41 miest menej ako 

bol jeho upravený limit. úrad v roku 2019 priebežne realizoval celkovo 180 výberových konaní 

s cieľom obsadiť všetky voľné funkčné miesta, avšak 96 z nich bolo vyhodnotených ako 

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

2019.  

V priemernom prepočítanom stave mal ÚPVII 364 miest, z toho 305 miest bolo 

zaradených do štátnej služby, 58 miest bolo určených pre zamestnancov pri výkone práce 

vo verejnom záujme a 1 miesto bolo určené ústavnému činiteľovi. 

 

Zmeny v ÚPVII počas roka 2019 

 

 Schválený limit zamestnancov na rok 2019 v počte 348 bol k 31.12.2019 upravený 

v prepočítanom stave na 388 zamestnancov. Úpravy celkového limitu počtu zamestnancov 

Úradu boli realizované nasledovnými rozpočtovými opatreniami: 

 

1) zo dňa 18. januára 2019, č. 3/2019 bolo realizované navýšenie limitu počtu 

zamestnancov o +20 osôb ročne v prepočítanom stave v nadväznosti na podpísaný 

Delimitačný protokol medzi ÚV SR a ÚPVII, v súvislosti s prechodom pôsobnosti 

v oblasti regionálneho z ÚV SR na ÚPVII;  

 

2) zo dňa 25. februára 2019, č. 15/2019 bolo realizované navýšenie limitu počtu 

zamestnancov o +3 osoby ročne v prepočítanom stave v nadväznosti na uznesenie 

vlády SR č. 528 z 28. novembra 2018 k Návrhu inštitucionálneho zabezpečenia 

slovenskej inovačnej diplomacie; 
 

3) zo dňa 11. apríla 2019, č. 39/2019 bolo realizované navýšenie limitu počtu 

zamestnancov o +4 osoby ročne v prepočítanom stave v nadväznosti na na rokovanie 

s MF SR o odôvodnenej požiadavke ÚPVII so zabezpečením činností vyplývajúcich 

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

kybernetického priestoru SR vo verejnej správe a zabezpečenie prevádzky 

CSIRT.SK; 
 

4) zo dňa 02. mája 2019, č. 43/2019 bolo realizované navýšenie limitu počtu 

zamestnancov o +7 osôb ročne v prepočítanom stave (od 01.05.2019 o +11 osôb) 

v súvislosti so zabezpečením zvýšenia počtu zamestnancov s nástupom od 

01.05.2020;  

 

5) zo dňa 25. júna 2019, č. 60/2019 bolo realizované navýšenie limitu počtu 

zamestnancov o +5 osôb ročne v prepočítanom stave (+12 osôb s rôznymi termínmi 

nástupu) v súvislosti so schváleným uznesením vlády SR č. 601/2018 z 19.12.20218 

k návrhu zákona o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov; 
 

6) zo dňa 24. júla 2019, č.75/2019 bolo realizované navýšenie limitu počtu 

zamestnancov o +2 osoby ročne v prepočítanom stave (od 01.09.2019 +5 osôb) 

v súvislosti so schváleným uznesením vlády SR č. 167 zo 17.04.2019, ktorým bol 

schválený návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z. z. 

o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním 

informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony; 
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7) zo dňa 18.12.2019, č. 165/2019 bolo realizované zníženie limitu počtu 

zamestnancov o -1 osobu v prepočítanom stave v nadväznosti na bod B.1. uznesenia 

vlády SR č. 224/2005 zo dňa 30. marca 2005 k dodatku k správe o transformácii 

Misie SR pri ES na SZ SR pri EÚ a k Štatútu SZ SR pri EÚ.  

 
Z upraveného limitu počtu v prepočítanom stave 388 zamestnancov bolo 326 miest 

zaradených do štátnej služby, 61 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 ÚPVII  

 
Tab. č. 10                                                                                                                                                                                  (€) 

 
Schválený 
rozpočet 

k 01. 01. 2019 

Upravený 
rozpočet 

k 31. 12. 2019 

Skutočné 
čerpanie                      

k 31. 12. 2019 

Nevyčerpané 
prostriedky 
k 31.12.2019 

% 
plnenia 

UR 

610 Mzdy, platy, sl. príjmy a OOV 
ŠR (kód 111) 2 648 782,00 3 845 978,39 3 843 674,68

  
2 303,71 99,94 % 

EÚ (kód 1AA1, 3AA1, 3AC1) 0,00 3 569 684,62 3 569 684,62 0,00 100 % 

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

0,00 797 083,48 797 083,48 0,00 100 % 

SPOLU 2 648 782,00 8 212 746,49 8 210 442,78
  

2 303,71 99,94 % 

620 Poistné a príspevok do poisťovní 

ŠR (kód 111) 925 749,00 1 852 863,78 1 852 911,41
  

-47,63 100 % 

EÚ (kód 1AA1, 3AA1, 3AC1) 0,00 1 527 558,87 1 527 558,87 0,00 100 % 

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

0,00 343 973,20 343 973,20 0,00 100 % 

SPOLU 925 749,00 3 724 395,85
  

3 724 443,48 -47,63 100  
 

Schválený rozpočet v bežných výdavkoch na kategórii 610 – mzdy, platy, služobné 

príjmy a ostatné osobné vyrovnania v objeme 2 648 782,00 € bol k 31.12.2019 upravený na 

výšku 8 212 746,49 €.  Finančné prostriedky pre vyplatenie miezd, platov, služobných príjmov 

a ostatných osobných vyrovnaní zamestnancom ÚPVII boli čerpané v plánovanom 

harmonograme. Čerpanie mzdových výdavkov pozostávalo z rozpočtových finančných 

prostriedkov a refundácií miezd oprávnených zamestnancov z projektov OP TP, OP II a OP 

EVS, ktorých prehľad je uvedený v predchádzajúcej časti materiálu (1.3.3. Výdavky kapitoly 

hradené z európskych prostriedkov a spolufinancovania k nim).  

 

Skutočné čerpanie mzdových výdavkov uvádzanej v štatistickom výkaze Práca 2 – 04 

dosiahlo 9 211 862,78 €, a to z dôvodu, že okrem refundácií poukázaných Úradu z projektov 

EÚ na financovanie mzdových nákladov oprávnených zamestnancov, bolo rozdiel v skutočnej 

potrebe vo výške 1 001 420 € vykrytý z ostatných refundácií poukázaných Úradu v priebehu 

roka 2019.  

PREHĽAD POČTU MIEST ÚPVII za rok 2019 Číslo RO MIESTA SPOLU 
Schválený limit miest na rok 2019 podľa UV SR 453/2018   348 
Delimitácia SRR z ÚV SR 3/2019 20 
Navýšenie pre SRIN - inovační diplomati 15/2019 3 
Navýšenie pre CSIRT 39/2019 4 
Navýšenie pre back office 43/2019 7 
Navýšenie "Zákon o ITVS"  60/2019 5 
Navýšenie "Zákon stop byrokracii“ 75/2019 2 
Zníženie - transformácia Misie SR pri ES na SZ SR pri EÚ 165/2019 -1 
SPOLU (počet miest v prepočítanom stave k 31.12.2019)   388 
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1.6. Príspevkové organizácie v pôsobnosti kapitoly 
 

1.6.1. Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES) je štátnou príspevkovou 

organizáciou. Zabezpečuje plnenia odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, správy 

a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí a služieb, pre Úrad podpredsedu vlády 

SR pre investície a informatizáciu a aj pre ostatné orgány štátnej správy, právnické osoby a 

fyzické osoby, ktoré požadujú informácie, údaje z informačných systémov, databáz a registrov 

verejnej správy. 

 

Hlavnými úlohami v súlade so Zriaďovacou listinou a Štatútom NASES je správa, 

prevádzkovanie a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET (ďalej ako „GOVNET“) a 

prevádzkovanie a rozvoj Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ako „ÚPVS“), ako 

základných nástrojov informatizácie verejnej správy na Slovensku. 

 

K úlohám NASES patrí i konzultačná, sprostredkovateľská a školiaca činnosť v oblasti 

informatiky, informačných sietí, elektronických komunikačných sietí, výpočtovej techniky, 

nákup a predaj hardwaru, softwaru a licencií, podpora a rozvoj elektronického obchodu, 

inžiniersko-projektová činnosť v oblasti informačných sietí a elektronických komunikačných 

služieb, plnenie úloh národného prevádzkovateľa centrálnej informačnej infraštruktúry a 

centrálnej komunikačnej infraštruktúry Slovenskej republiky pre verejnú správu, 

prevádzkovanie a rozvoj systémov informačnej bezpečnosti a systémov na ochranu 

kyberpriestoru, outsourcing telekomunikačných služieb a služieb IT, ako aj iné činnosti 

týkajúce sa sieťových a elektronických služieb. 

 

Činnosť NASES v maximálnej miere podporuje rýchly rozvoj a rozširovanie služieb 

eGovernmentu na Slovensku. Tým dochádza k zjednodušeniu kontaktu medzi občanmi a 

podnikateľmi a úradmi, ale aj k úsporám nákladov a zefektívneniu výkonu verejnej správy, k 

podpore celkovej informačnej vyspelosti slovenskej spoločnosti, verejnej sféry, podnikateľskej 

obce a širokej verejnosti. 

 

Správa o hospodárení NASES (zdroj 111,131I, 131H, 3AA1, 3AA2, 3AA3, 46) 

 

Príjmy 
                     v eurách 

Text 
Schválený rozpočet 

2019 

Upravený rozpočet 

2019 
Skutočnosť 2019 

% k upravenému 

rozpočtu 

1 2 3 4 5 

Príjmy spolu 0,00 56 937 467,32 59 273 637,35 104,10% 

z toho:          

bežné príjmy 0,00 24 434 745,83 23 431 649,46 95,89% 

kapitálové príjmy 0,00 32 502 721,49 35 841 987,89 110,27% 

Výdavky spolu 0,00 56 597 674,21 32 052 694,51 56,63% 

z toho:          

bežné výdavky 0,00 23 176 272,61 22 419 263,71 96,73% 

kapitálové výdavky 0,00 33 421 401,60 9 633 430,80 28,82% 
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Rozpočtové príjmy (zdroj 111,131I, 131H, 3AA1, 3AA2, 3AA3) 

 
 

   
           v eurách 

Text 
Schválený 

rozpočet 2019 

Upravený rozpočet 

2019 
Skutočnosť 2019 

% k upravenému 

rozpočtu 

1 2 3 4 5 

Príjmy spolu 0,00 56 937 467,32 59 273 637,35 104,10% 

Bežné príjmy 0,00 24 434 745,83 23 431 649,46 95,89% 

zdroj 111 - 312 zo 

štátneho rozpočtu 

0,00 24 434 745,83 23 176 272,61 94,85% 
zdroj 131I - 292 iné 0,00 0,00 23,04 0,00% 

zdroj  111 - 292 iné 0,00 0,00 272,21 0,00% 
zdroj 46 - 292 iné 0,00 0,00 255 081,60 0,00% 

Kapitálové príjmy 0,00 32 502 721,49 35 841 987,89 110,27% 

zdroj 111 - 322 zo 

štátneho rozpočtu 

0,00 22 412 892,44 22 412 892,44 100,00% 
zdroj 131I - 322 zo 

štátneho rozpočtu 

0,00 10 089 829,05 10 089 829,05 100,00% 

zdroj 3AA1 0,00 0,00 2 514 233,85 0,00% 
zdroj 3AA2 0,00 0,00 443 688,33 0,00% 

zdroj 3AA3 0,00 0,00 381 344,22 0,00% 

 

Rozpočet na rok 2019 bol v sume 3 686 186,00 € na bežné príjmy. V priebehu roka bol 

upravený na sumu 59 273 637,35 €, v tom bežné príjmy vo výške 23 431 649,46€ v zložení 23 

176 544,82 €  (zdroj 111), čiastka 23,04 € (zdroj 131I) – vrátené poistné, čiastka 255 081,60 € 

(zdroj 46) – zmluva so Slovenským pozemkovým fondom  a kapitálové príjmy v celkovej výške 

35 841 987,89 €, z toho suma 22 412 892,44 € (zdroj 111), suma 10 089 829,05 € (zdroj 131I). 

V roku 2019 boli poskytnuté prostriedky v rámci projektu „Národný systém riadenia incidentov 

kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe“ suma 2 514 233,85 € (zdroj 3AA1 - prostriedky 

EU), suma 443 688,33€ (zdroj 3AA2 - spolufinancovanie) a suma 381 344,22€ (zdroj 3AA3 - 

pro rata). 

 

Mimorozpočtové príjmy (zdroj 46) 

 

        v eurách 

  
Schválený rozpočet 

2019 

Upravený rozpočet 

2019 
Skutočnosť 2019 

% k upravenému 

rozpočtu 

200-Nedaňové 

príjmy 
0,00 1 176 170,64 1 176 340,64 100,01% 

222-Za porušenie 

predpisov 
0,00 450,00 450,00 100,00% 

223-Poplatky za 

platby 

z nepriemyselného 

a náhodného 

predaja a služieb  

0,00 1 175 720,64 1 175 720,64 100,00% 

231-Príjem z 

predaja 

kapitálových aktív 

0,00 0,00 0,00 0,00% 

291-Od ostatných 

neziskových PO 
0,00 0,00 0,00 0,00% 

292-Iné 0,00 0,00 170,00 0,00% 

 

Mimorozpočtové príjmy agentúry NASES v sledovanom období dosiahli k 31.12.2019 

sumu vo výške 1 176 340,64 €, ktoré predstavujú tržby z predaja služieb IS PEP, tržby z 

navyšovania kapacity elektronickej schránky a uplatnenie zmluvnej pokuty u dodávateľa za 

nedodržanie zmluvných podmienok. 
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Výdavky  

 
 

Výdavky štátneho rozpočtu a EÚ  

 

                                                                                          v eurách 

Ukazovateľ Schválený 

rozpočet 2019 

Upravený 

rozpočet 2019 

Skutočnosť 2019 % čerpania 

k upravenému 

rozpočtu 
A.  600-Bežné výdavky, 

v tom:  
0,00 24 095 946,61 22 419 263,71 93,04% 

610 Mzdy, platy  a OOV 0,00 2 693 241,87 2 440 950,17 90,63% 

z toho:         

zdroj 111 0,00 2 693 241,87 2 440 950,17 90,63% 

          

620 Poistné, odvody NÚP 0,00 1 028 577,07 932 629,53 90,67% 

 z toho:         

 zdroj 111 0,00 1 028 577,07 932 629,53 90,67% 

         

630 Tovary a ďalšie služby  0,00 20 366 265,45 19 038 674,36 93,48% 

z toho:         

zdroj 111 0,00 19 446 591,45 18 119 000,36 93,17% 

zdroj 131I 0,00 890 724,00 890 724,00 100,00% 

zdroj 13O1 0,00 28 950,00 28 950,00 100,00% 

          

640 Bežné transfery 0,00 7 862,22 7 009,65 89,16% 

 z toho:         

zdroj 111 0,00 7 862,22 7 009,65 89,16% 

          

B. 700-Kapitálové výdavky 0,00 33 435 490,35 9 633 430,80 28,81% 

 z toho:       0,00% 

zdroj 111 0,00 32 502 721,49 5 361 395,54 16,50% 

zdroj 131I 0,00 14 088,75 14 088,75 100,00% 

zdroj 131H 0,00 918 680,11 918 680,11 100,00% 

zdroj 3AA1 0,00 0,00 2 514 467,60 0,00% 

zdroj 3AA2 0,00 0,00 444 122,43 0,00% 

zdroj 3AA3 0,00 0,00 380 676,37 0,00% 

          

Spolu 600+700 0,00 57 531 436,96 32 052 694,51 55,71% 

zdroj 111 0,00 55 678 994,10 26 860 985,25 48,24% 

zdroj 131I 0,00 904 812,75 904 812,75 100,00% 

zdroj 131H 0,00 918 680,11 918 680,11 100,00% 

zdroj 13O1 0,00 28 950,00 28 950,00 100,00% 

zdroj 3AA1 0,00 0,00 2 514 467,60 0,00% 

zdroj 3AA2 0,00 0,00 444 122,43 0,00% 

zdroj 3AA3 0,00 0,00 380 676,37 0,00% 

          

Celkom 0,00 57 531 436,96 32 052 694,51 55,71% 
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Mimorozpočtové výdavky 
 

                                                                                                                                         v eurách 

Ukazovateľ 
Schválený 

rozpočet 2019 

Upravený rozpočet 

2019 
Skutočnosť 2019 

% čerpania 

k upravenému 

rozpočtu 

A.  600-Bežné výdavky, 

v tom:  
0,00 1 564 339,42 1 309 257,82 83,69% 

610 Mzdy, platy  a OOV 0,00 236 114,55 236 114,55 100,00% 

z toho:         

zdroj 46   236 114,55 236 114,55 100,00% 

          

620 Poistné, odvody NÚP 0,00 91 916,05 91 916,05 100,00% 

 z toho:         

 zdroj 46   91 916,05 91 916,05 100,00% 

         

630 Tovary a ďalšie služby  0,00 1 235 835,21 980 753,61 79,36% 

z toho:         

zdroj 46   1 235 835,21 980 753,61 79,36% 

          

640 Tovary a ďalšie služby  0,00 473,61 473,61 0,00% 

z toho         

zdroj 46 0,00 473,61 473,61 100,00% 

B. 700-Kapitálové 

výdavky 
0,00 853 862,56 853 862,56 100,00% 

710 Obstarávanie 

kapitálových aktív 
0,00 853 862,56 853 862,56 100,00% 

 z toho:        

zdroj 46   853 862,56 853 862,56 100,00% 

Spolu 600+700 0,00 2 418 201,98 2 163 120,38 89,45% 

zdroj 46 0,00 2 418 201,98 2 163 120,38 89,45% 

Celkom 0,00 2 418 201,98 2 163 120,38 89,45% 

 

 

Bežné výdavky 

 

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2019 bol pre NASES vo výške 3 686 186,00 €. 

Následne prostredníctvom jednotlivých rozpočtových opatrení bol rozpočet bežných výdavkov 

na rok 2019 upravený na 24 434 745,83€. Skutočné čerpanie bežných prostriedkov zo štátneho 

rozpočtu na rok 2019 bol vo výške 21 499 589,71€ (zdroj 111). Prostriedky z predchádzajúceho 

roku 2018 (zdroj 131I) boli čerpané vo výške 890 724,- €. Prostriedky vo výške 28 950,-€ zo 

zdroja 13O1. 

 

V sledovanom období boli použité na financovanie bežných výdavkov mimorozpočtové 

zdroje vo výške 1 309 257,02€. 

 

 610 - mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania  
 

Za sledované obdobie boli čerpané prostriedky zo zdroja 111 vo výške 2 440 950,17€. 

Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané vo výške 236 114,55€. 
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Priemerný mesačný zárobok na jedného zamestnanca v sledovanom období dosiahol sumu                        

2 121,94 €/ brutto mesiac. K 31.12.2019 bol priemerný prepočítaný stav zamestnancov 

112,08. Ku koncu sledovaného obdobia pracovalo v NASES 135 osôb. 

 

 620 - poistné a príspevky do poisťovní  

 

Zo zdroja 111 boli poukázané poistné a príspevky do poisťovní vo výške 932 629,53€. 

Mimorozpočtové prostriedky boli čerpané vo výške 91 916,05€. 

 

 630 - tovary a služby  

 

Celkové čerpanie prostriedkov z rozpočtu 2019 (zdroj 111) v rámci kategórie 630 Tovary a 

služby dosahuje výšku 18 119 000,36 €. Najvýraznejšie výdavky tejto kategórie vznikli 

v súvislosti s financovaním v rámci rozpočtovej skupiny 637 Služby, na zabezpečenie 

prevádzky a aplikačnej podpory, ktoré predstavujú 64,32 % z čerpania v rámci kategórie 630. 

Ďalšie výrazné výdavky v tejto kategórii vznikli v rámci rozpočtovej skupiny 632 Energia, voda 

a komunikácie, kde sú evidované výdavky na GOVNET a to až 16,67 %. Pod túto kategóriu 

ďalej spadajú čerpané finančné prostriedky na tuzemské a zahraničné pracovné cesty, na nákup 

interiérového vybavenia, výpočtovej techniky a kancelárskeho materiálu, na nákup pohonných 

hmôt, za servis a údržbu vozidiel, za nájom budov a ich častí. Finančné prostriedky z roku 2018 

(zdroj 131I) boli čerpané vo výške 890 724,- €. Prostriedky zo zdroja 13O1 vo výške 28 950,- € 

slúžili na pokrytie podpory CEF-eID. 

Mimorozpočtové prostriedky boli v tejto kategórii čerpané vo výške 980 753,61 €.  

 640 – bežné transfery  

Na tejto položke boli čerpané prostriedky z rozpočtu 2019 (zdroj 111) vo výške 7 009,65 €. 

Uvedené prostriedky boli použité na náhradu príjmu za nemocenské dávky a členské 

príspevky. 

Mimorozpočtové prostriedky boli v tejto kategórii čerpané vo výške 473,61 € na výplatu 

nemocenských dávok. 

 

 

Kapitálové výdavky 

 

V roku 2019 bolo čerpanie kapitálových výdavkov zo zdroja 111 vo výške 5 361 395,54 € na 

úpravu informačného systému, nákup softvéru, diskov zo zdrojov z minulých rokov, a to 

z roku 2017 (zdroj 131H) vo výške 918 680,11 € na obstaranie licencií k Ústrednému portálu 

verejnej správy, diskových polí a diskov. Zo zdroja roku 2018 (zdroj 131I) vo výške 14 088,75 

€ na nákup výpočtovej techniky (Firewall, pevné disky). 

Mimorozpočtové prostriedky na financovanie kapitálových výdavkov boli v roku 2019 

použité vo výške 853 862,56 € (zdroj 46) na úpravu funkcií elektronických schránok, nákup 

HW a SW licencie. 
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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  

 

Tabuľka č. 5 Prehľad príjmov a výdavkov príspevkových organizácií kapitoly ÚPVII podľa 

ekonomickej klasifikácie 

 

Tabuľka č. 6 Výdavky príspevkových organizácií kapitoly ÚPVII podľa ekonomickej a funkčnej 

klasifikácie 
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3. Prílohy 

 

1. Zhodnotenie výsledkov interných kontrol vykonaných v hodnotenom rozpočtovom roku 

2019 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 2019 vo svojej pôsobnosti žiadne rozpočtové a iba jednu 

príspevkovú organizáciu – NASES.  

 

 

 


