
Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2013
15 - Ministerstvo financií SR

Hlavný monitorovateľ: Ing. Rusinová, Ing. Sučáková, Ing. Bohonyová (OP IS - 0A9), ORROK a PJ MF SR

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania
( v eurách )

Zdroje financovania Schvál.rozp. 2013 Upravený rozpočet
k 31.12.2013

Skutočnosť do
31.12.2013

Spolu 659 550 986 464 646 552 463 809 919

Štátny rozpočet 659 550 986 464 483 617 463 646 984

-> prostriedky kapitoly 285 933 504 356 909 807 356 073 173

-> prostriedky EÚ 295 492 987 83 931 307 83 931 307

-> prostriedky spolufinancovania zo ŠR 78 124 495 23 642 503 23 642 503

 - Rozpočet kapitoly 659 550 986 436 234 868 435 581 822

 - Rozpočtové prostriedky kapitoly 285 933 504 338 937 589 338 284 543

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie) 373 617 482 97 188 113 97 188 113

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na 295 492 987 75 648 885 75 648 885

 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 47 503 309 12 496 702 12 496 702

 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 30 621 186 9 042 527 9 042 527

 - Európsky sociálny fond (2. programové obdobie) 0 109 166 109 166

 - Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 92 791 92 791

 - Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 16 375 16 375

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov 0 28 248 749 28 065 162

 - Zo štátneho rozpočtu 0 17 972 218 17 788 630

 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) 0 4 631 135 4 546 777

 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná rezerva na prostriedky z r. 2012) 0 13 341 083 13 241 854

 - Rozpočtové prostriedky kapitoly na spolufinancovanie predvstupových fondov, grantov EÚ a programov 0 1 495 1 495

 - Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu 0 1 495 1 495

 - Európsky fond pre rybné hospodárstvo - (2. programové obdobie) 0 20 318 20 318

 - Európsky fond pre rybné hospodárstvo (prostriedky EÚ) 0 15 238 15 238

 - Európsky fond pre rybné hospodárstvo - spolufinancovanie zo ŠR 0 5 079 5 079

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie) 0 9 373 044 9 373 044

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na 0 7 424 970 7 424 970

 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 310 324 1 310 324

 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 637 750 637 750

 - Európsky sociálny fond (2. programové obdobie) 0 881 674 881 674

 - Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 749 423 749 423

 - Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 132 251 132 251

Zdroje zo zahraničia (nenávratné) 0 21 093 21 093

 - Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0 21 093 21 093

Iné zdroje 0 141 842 141 842

 - Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 141 842 141 842

Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2013 Upravený rozpočet
k 31.12.2013

Skutočnosť do
31.12.2013

Por.
č.

Kód
programu

Výdavky spolu za kapitolu 463 809 919464 646 552659 550 986

Výber daní a claA  072 185 740 422 226 162 024 225 609 937

 - UNITAS – Reforma daňovej a colnej správy, zjednotenie výberu daní, cla a poistnýcha)  07203 12 097 29612 147 6760

 - Výber daní a cla finančnou správoub)  07204 213 512 642214 014 349185 740 422

 - Výkon funkcií finančnej správy1.  0720401 182 810 422 209 222 706 208 744 485

 - Rozvoj informačných systémov finančnej správy2.  0720402 2 930 000 4 791 643 4 768 157

Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financiíB  074 99 007 526 134 427 500 134 157 748

 - Tvorba a implementácia politíka)  07401 39 197 30839 444 32638 317 695

 - Kontrola, vládny audit a vnútorný auditb)  07403 4 819 3854 834 8994 395 192

 - Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách1.  0740302 4 395 192 4 578 950 4 563 435

 - Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR2.  074030F 0 255 949 255 949

 - Výkon ďalších funkcií Ministerstva financií SRc)  07404 36 298 63736 303 40614 845 454
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Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2013 Upravený rozpočet
k 31.12.2013

Skutočnosť do
31.12.2013

Por.
č.

Kód
programu

 - Distribúcia kolkov1.  0740403 5 396 639 3 996 639 3 991 870

 - Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva2.  0740409 3 970 000 3 414 055 3 414 055

 - Podpora rozvojových úloh v oblasti informatizácie spoločnosti3.  074040F 5 478 815 24 552 106 24 552 106

 - Finančné riadenie MDVRR SR – MF SR4.  074040J 0 65 176 65 176

 - Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR5.  074040K 0 3 752 255 3 752 255

 - Informačné systémy MDVRR SR – MF SR6.  074040L 0 487 860 487 860

 - Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov MDVRR SR – MF SR7.  074040M 0 13 502 13 502

 - Technická asistencia OP Rybné hospodárstvo SR 2007 – 20138.  074040O 0 20 318 20 318
 - Technická pomoc Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika
2007-20139.  074040Q 0 1 495 1 495

 - Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakterud)  07406 53 842 41853 844 86841 449 185

 - Informačný systém pre systém štátnej pokladnice1.  0740601 17 693 200 21 088 715 21 088 715

 - Rozpočtový informačný systém2.  0740602 4 970 878 6 446 599 6 445 498

 - Informačný systém účtovníctva fondov3.  0740603 1 085 133 762 932 761 847

 - Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií4.  0740604 15 955 531 20 973 125 20 972 860

 - Centrálny účtovný systém5.  0740606 1 744 443 4 573 498 4 573 498

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

Oficiálna rozvojová pomoc - MF SRC  05T09 75 144 40 526 40 526
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK - MF SRD  06G1A 0 180 957 180 957
Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 - Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK – MF SR – opatrenie 3.31.  06G1A01 0 180 957 180 957

Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - MF SRE  06G1B 0 809 883 809 883
Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 - Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami –
MF SR – opatr. 4.11.  06G1B01 0 809 883 809 883

Hospodárska mobilizácia MF SRF  06H05 11 500 11 500 5 344
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Príspevky SR do MO - MF SRG  09703 52 000 74 092 74 092
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služiebH  0A901 260 624 790 82 348 422 82 348 422
Gestor: Úrad vlády SR

 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni1.  0A90101 164 830 253 66 211 627 66 211 627

 - Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni2.  0A90102 95 794 537 16 136 795 16 136 795

Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúryI  0A902 83 203 751 16 927 156 16 927 156
Gestor: Úrad vlády SR
 - Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov pamäťových a
fondových inštitúcií1.  0A90201 83 203 751 16 927 156 16 927 156

Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetuJ  0A903 25 526 082
Gestor: Úrad vlády SR
 - Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového
prístupu1.  0A90301 25 526 082

Technická pomocK  0A904 4 262 859 2 710 836 2 710 836
Gestor: Úrad vlády SR

 - Technická pomoc pre RO OP IS1.  0A90401 2 130 828

 - Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS2.  0A90402 2 132 031 2 710 836 2 710 836

MF SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republikeL  0AS02 1 046 912 953 655 945 016
Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

072 - Výber daní a cla

Efektívny výber daní a cla.
Zámer:
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 185 740 422 218 339 909 217 959 397
131B   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) 0 2 389 246 2 315 691
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná rezerva na prostriedky z r. 2012) 0 5 367 578 5 269 559
13P1   -  Zdravie, ochrana spotrebiteľa,  komunikácia (prostriedky EÚ) 0
35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 65 291 65 291

185 740 422Spolu 226 162 024 225 609 937

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07203 - UNITAS – Reforma daňovej a colnej správy, zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov

Efektívny a účinný systém pokrývajúci všetky daňové a odvodové povinnosti prostredníctvom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 10 010 782 10 010 311
131B   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) 0 1 198 859 1 198 859
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná rezerva na prostriedky z r. 2012) 0 938 035 888 126

0Spolu 12 147 676 12 097 296

Do roku 2013 zabezpečiť postupnú implementáciu projektov súvisiacich s reformou daňovej a colnej správy realizovaných v rámci programu UNITAS v gescii sekcie
daňovej a colnej.

Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Integrovaný systém finančnej správy – správa daní (IS FS – SD) – sa nachádza vo fáze pilotných funkčných testov. Zahájili sa prípravy migrácie historických dát zo
súčasného systému (RDS) a integrácia s ostatnými systémami finančnej správy.
Portál finančnej správy (PFS) – bola úspešne ukončená prvá etapa projektu – komunikácia smerom od daňovníkov na finančnú správu. Bola zahájená príprava funkčnej
špecifikácie pre obojstrannú komunikáciu.
Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka (ES CEP) – termín ukončenia projektu bol posunutý z dôvodu čakania na schválenie legislatívy – eGovernment.
Na základe zmeny Organizačného poriadku Ministerstva financií SR k 01. 10. 2012 prešlo gestorstvo nad programom UNITAS zo sekcie daňovej a colnej na útvar
riadenia programu UNITAS. Pri návrhu programovej štruktúry na roky 2014 – 2016 bolo navrhnuté posunúť finalizáciu implementácie projektov do roku 2016 s cieľom
zabezpečiť dostatočný časový priestor na riadnu a úplnú reformu finančnej správy.

Údaje o pnení cieľa verifikuje vecne príslušný útvar MF SR (sekcia daňová a colná, útvar riadenia programu UNITAS).

Gestor:
Ministerstvo financií SR, útvar riadenia programu UNITAS

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – priebežne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Zrealizovaná etapa projektuVýstupu

logická

áno

2010 2011

áno

nie

áno

áno

áno

áno

áno

V rokoch 2012 až 1014 pripraviť návrh právnych predpisov v súvislosti so zjednotením výberu daní, cla a poistných odvodov.
Cieľ 14:

Monitorovanie cieľa:
Portál finančnej správy (PFS) – kľúčový zákon – eGovernment (zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a
doplnení niektorých zákonov) bol schválený 04. 09. 2013 s účinnosťou od 01. 11. 2013.
Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka (ES CEP) – legislatíva zabezpečujúca súčinnosť zúčastnených inštitúcií bola predložená do schvaľovacieho
procesu.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušný útvar MF SR (sekcia daňová a colná, útvar riadenia programu UNITAS).

Gestro:
Ministerstvo financií SR, útvar riadenia programu UNITAS

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – priebežne.

Vytlačené dňa: 07.04.2014 3 / 53



Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Pripravené právne predpisy v súvislosti so zjednotením výberu daní, cla a poistných odvodovVýstupu

logická

2010 2011

áno

áno

áno

áno áno

Do roku 2016 zabezpečiť postupnú implementáciu projektov súvisiacich so zjednotením výberu daní, cla a poistných odvodov realizovaných v rámci programu UNITAS.
Cieľ 15:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ č. 15 bude podľa merateľných ukazovateľov realizovaný od roku 2014.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušný útvar MF SR (sekcia daňová a colná, útvar riadenia programu UNITAS).

Gestor:
Ministerstvo financií SR, útvar riadenia programu UNITAS

Zdroj získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Zrealizovaná etapa projektuVýstupu

logická

áno áno

2010 2011

áno

V rokoch 2013 - 2015 zabezpečiť postupnú implementáciu projektov súvisiacich so zjednotením výberu daní, cla a poistných odvodov realizovaných v rámci programu
UNITAS v gescii Finančného riaditeľstva SR.

Cieľ 16:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Merateľné ukazovatele boli stanovené tak, aby odrážali plnenia cieľov projektov.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Zmeny časových harmonogramov realizovaných projektov sú zabezpečované formou platných dodatkov k existujúcim zmluvným vzťahom alebo upravené v súlade s
rozhodnutiami príslušných riadiacich výborov projektov, ako aj v súlade s projektovými procedúrami metodiky riadenia projektov.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Program Riadenie prechodu finančnej správy na nové informačné systémy – paralelná realizácia viacerých súvisiacich projektov a v rámci nich navzájom súvisiacich
aktivít podmienila vznik programu Riadenie prechodu finančnej správy na nové informačné systémy ako podprogramu programu UNITAS I. Realizovali sa aktivity
smerujúce k spracovaniu harmonogramu aktivít v súvislosti s kľúčovými míľnikmi projektov programu a aktivity zamerané na úspešné nasadenie portálu finančnej správy
k 01. 01. 2014. Plnenie aktivít programu bolo odpočtované v správach o stave projektu a bol o nich informovaný Riadiaci výbor programu Riadenie prechodu na nové
informačné systémy a Riadiaci výbor programu UNITAS.
Projekt Integrovaný systém finančnej správy – správa daní (ďalej len „IS FS SD"). V roku 2013 prebiehala realizácia funkčného releasu č. 2 a č. 3 pre jednotlivé procesné
oblasti správy daní. Zároveň bolo navrhnuté funkčné a technické riešenie správy spisu povinného subjektu finančnej správy, na základe ktorého bolo vytvorené a
implementované jeho pilotné riešenie. Časový harmonogram projektu je v zmysle zmluvne dohodnutých termínov dodržaný. Výstupy projektu sú odovzdávané v súlade s
Kritériami kvality, ktoré sú určené na začiatku každej manažérskej etapy. Plnenie aktivít projektu bolo odpočtované v správach o stave projektu a bol o nich informovaný
Riadiaci výbor projektu IS FS - SD a Riadiaci výbor programu UNITAS.
Projekt Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka – projekt je realizovaný v rámci Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OP IS), termín
ukončenia projektu je stanovený na jún 2014. Projekt sa realizuje v súlade s harmonogramom projektu, prebiehala skúšobná prevádzka vybraných agend, testovanie
elektronických formulárov, integrácia s ÚPVS a inými dostupnými informačnými systémami vnútornej správy v súlade so zákonom o eGovernment, legislatívny proces
schvaľovania Uznesenia Vlády Slovenskej republiky k návrhu legislatívneho zabezpečenia Národného projektu Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka
(ďalej len "ES CEP") a Zákona o správe, prevádzke a používaní centrálneho elektronického priečinka pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru. Plnenie aktivít projektu v
zmysle harmonogramu projektu bolo odpočtované v správach o stave projektu a bol o nich informovaný Riadiaci výbor projektu ES CEP a Riadiaci výbor programu
UNITAS.
Súčasťou projektu Elektronické služby centrálneho elektronického priečinka je modul portál finančnej správy, v rámci ktorého bola realizovaná 1. etapa projektu –
nasadenie portálu finančnej správy do produkčnej prevádzky od 01. 01. 2014. Plnenie aktivít projektu v zmysle harmonogramu projektu bolo odpočtované v správach o
stave projektu a bol o nich informovaný Interný riadiaci výbor projektu modul portál finančnej správy a Riadiaci výbor programu UNITAS.
Projekt Bezpečnosť programu UNITAS (ďalej len „BPU") – projekt je realizovaný v súlade s harmonogramami projektov programu UNITAS, kde je implementovaná
bezpečnostná politika. Na základe rozhodnutia Riadiaceho výboru UNITAS zo dňa 31. 01. 2013 prešiel projekt BPU do gescie MF SR.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Zistené nedostatky sú riešené v súlade s metodikou riadenia projektov formou riadenia rizík projektu, riadenia otvorených otázok projektu a riadenia zmien, ktoré sú
predkladané na zasadnutia riadiacich výborov projektov.

* Monitorovanie cieľa č. 16 pokračuje v rámci komentára k programovej časti.

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Zrealizovaná postup. implementácia projektov súvis. so zjednotením výberu daní, cla a poist. odvodovVýstupu

logická

áno

2010 2011

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
* Pokračovanie monitorovania cieľa č. 16:

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušný útvar MF SR (sekcia daňová a colná, útvar riadenia programu UNITAS).

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor koncepcií a riadenia projektov

Ing. M. Mikát, MF SR, Ing. I. Bírešová, ved. odd. riadenia projektov, FR SR

Ing. P. Bulla, MF SR, Ing. I. Vilčeková, FR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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07204 - Výber daní a cla finančnou správou

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 185 740 422 208 329 127 207 949 086
131B   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) 0 1 190 388 1 116 832
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná rezerva na prostriedky z r. 2012) 0 4 429 543 4 381 433
13P1   -  Zdravie, ochrana spotrebiteľa,  komunikácia (prostriedky EÚ) 0
35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 65 291 65 291

185 740 422Spolu 214 014 349 213 512 642

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0720401 - Výkon funkcií finančnej správy

Informácia o zmene PŠ:
Od 1.1.2012 sú do 0720401 zlúčené programové položky 0720202, 0720101

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 182 810 422 207 524 802 207 144 852
131B   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) 0 1 053 523 982 468
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná rezerva na prostriedky z r. 2012) 0 579 090 551 874
13P1   -  Zdravie, ochrana spotrebiteľa,  komunikácia (prostriedky EÚ) 0
35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 65 291 65 291

182 810 422Spolu 209 222 706 208 744 485

Zabezpečiť úspešnosť výberu daní a cla finančnou správou.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Pre rok 2013 bola stanovená miera úspešnosti výberu daní a cla Finančnou správou SR na úrovni 97,1 %. Stanovený cieľ sa podarilo dosiahnuť a mierne prekročiť, keď
úspešnosť výberu daní dosiahla úroveň 98,0 %.
V súvislosti s pokračovaním reformy finančnej správy a predbežne len plánovaným zlučovaním daňových a colných úradov do finančných úradov, bolo monitorovanie
dosahovania úspešnosti výberu daní a cla v roku 2013 vykonávané samostatne daňovými úradmi a colnými úradmi. Samostatné vyhodnotenia za DÚ a CÚ boli následne
zlúčené a dosiahnutý ukazovateľ (98,0 %) je za celú finančnú správu.
Daňová správa: úspešnosť výberu monitorovaných daní bola na úrovni 97,42 %, pričom medziročne úspešnosť výberu daní vzrástla o 0,9 %. Medziročne
zaznamenávame nižší objem predpísanej dane o 46 677 tis. eur, čo predstavuje pokles predpisov o 0,4 %. Zároveň však zaznamenávame vyšší medziročný objem
platieb o 357 561 tis. eur, čo je nárast o 3,1 %.
Daňová správa za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa, vyvíjala aktivity v poskytovaní včasných a kvalitných informácií daňovým subjektom o ich právach a
povinnostiach. Ide o širokú škálu služieb, ktorými sa daňová správa snaží pomôcť daňovým subjektom zvládnuť plnenie ich daňových povinností.
Finančné riaditeľstvo SR v roku 2013 realizovalo viacero opatrení v boji proti daňovým podvodom a k zamedzeniu daňových únikov, ktoré viedli k zlepšeniu účinnosti
výberu daní (napr. bločková lotéria, zábezpeka na daň, cielená daňová kontrola s dôrazom na identifikáciu rizikovosti). Ďalšími činnosťami daňovej správy, ktorými
správca dane priamo a aj nepriamo nútil daňové subjekty k plneniu ich daňových povinností, boli výzvy na podanie daňového priznania, výzvy na zaplatenie daňového
nedoplatku, vyhľadávacia, kontrolná a exekučná činnosť.
Colná oblasť: za dvanásť mesiacov roku 2013 merateľný ukazovateľ „Percento zaplatenej dane a cla v správe colných úradov k výmerom" dosiahol hodnotu 99,66 %.
Vymeraná a vyrúbená čiastka v roku 2013 dosiahla výšku 4 726 741,9 tis. eur a vyrovnaná čiastka objem 4 710 460,1 tis. eur. Porovnaním s rovnakým obdobím roku
2012, kedy merateľný ukazovateľ dosiahol hodnotu 99,90 %, to predstavuje pokles o 0,24 %.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (sekcia daňová a colná).

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, Kompetenčné centrum finančných operácií, odbor účtovania štátnych príjmov

Zdroj získavania údajov:
Dáta za daňovú správu: Re RDS – daňový informačný systém daňovej správy SR. Periodicita – priebežne po vykonaní účtovnej závierky.
Dáta za colnú správu: zber údajov sa zabezpečuje prostredníctvom finančného informačného systému (ACIS) na Finančnom riaditeľstve SR a na colných úradoch.
Informačný systém ACIS s monitorovaním údajov za každý mesiac. V roku 2013 na základe požiadavky MF SR sa cieľ vyhodnocuje len raz ročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Percento úspešnosti výberu daní a cla finančnou správouVýsledku

%

97,5 97,5

2010 2011

97,5 98,0

97,1 97,3

Zvyšovať efektivitu finančnej správy, t. j. zvyšovať podiel hrubého výnosu daní, cla a ostatných príjmov na 1 zamestnanca finančnej správy.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Pre rok 2013 bol stanovený cieľ efektivity finančnej správy meranej ako podiel hrubého výnosu daní, cla a ostatných príjmov na 1 zamestnanca finančnej správy vo výške
1 790 tis. eur. Skutočne dosiahnutá efektivita za rok 2013 predstavuje 1 922,67 tis. eur. Vytýčený cieľ na rok 2013 je prekročený o 6,1 % oproti plánovanej úrovni, tzn. že
v priemere na jedného zamestnanca finančnej správy bolo vybraté o 133 tis. eur viac oproti plánovanej úrovni.
Je potrebné uviesť, že pri stanovení cieľa, neboli jednoznačné východiská v súvislosti s ekonomickým vývojom, vo väzbe na výrazné výkyvy vývoja v predchádzajúcich
rokoch. Slovenská ekonomika je proexportne orientovaná a jej vývoj je závislý od vonkajších ekonomík. Efektivita výkonu finančnej správy, meraná ako podiel výnosu
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daní na jedného zamestnanca, úzko súvisí s vývojom makroekonomických ukazovateľov a následne daňových výnosov. V dôsledku priaznivého vývoja ekonomiky v
druhom polroku roka, ako aj opatreniam Finančného riaditeľstva SR, ktoré viedli k zlepšeniu účinnosti výberu DPH (bločková lotéria, aplikácia legislatívnych zmien, boj
proti podvodom atď.) sa stanovený cieľ podarilo veľmi úspešne splniť.
Vzhľadom k stagnácii hospodárskeho vývoja, ktorej dôsledkom bol mierny pokles v hospodárení podnikateľského sektora, sa tieto skutočnosti prejavili v minimálnom
medziročnom poklese hrubého výnosu vybratých daní, cla a ostatných príjmov. Pokles bol zaznamenaný najmä pri cle a spotrebných daniach. Dôsledkom poklesu
príjmov z cla bolo zníženie colných sadzieb a pristúpením Chorvátska do EÚ k 01. 07. 2013. Pri spotrebných daniach bol pokles spôsobený zníženou kúpyschopnosťou
obyvateľstva a cezhraničnou turistikou.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (sekcia daňová a colná).

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, Kompetenčné centrum finančných operácií, odbor účtovania štátnych príjmov

Zdroj získavania údajov:
Dáta za daňovú správu: Re RDS – daňový informačný systém daňovej správy SR. Periodicita – priebežne po vykonaní účtovnej závierky.
Dáta za colnú správu: zber údajov sa zabezpečuje prostredníctvom finančného informačného systému (ACIS) na Finančnom riaditeľstve SR a na colných úradoch.
Informačný systém ACIS umožňuje monitorovať údaje za každý mesiac. V roku 2013 na základe požiadavky MF SR sa vyhodnocuje len ročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Efektivita f. správy vyjadrená ako podiel hrub. výnosu daní, cla a ost. príjmov na 1 zamestnanca FSVýsledku

tis. eur

1 820 1 840

2010 2011

1 967,5 1 922,7

1 790 1 800

Vykonať minimálne 80 % daňových kontrol prostredníctvom aplikácie Informačný systém pre kontrolórov 2 (ISK2).
Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
Cieľom pre rok 2013 bolo dosiahnuť plánovanú hodnotu 85 %. Plánovanú úroveň používania aplikácie ISK2 pri výkone daňových kontrol sa podarilo dosiahnuť len u
daňového úradu Trenčín, avšak oproti roku 2012 vzrástlo percento využívania ISK2 o 35 %.
Ako dôvody neúspešného plnenia stanoveného cieľa uvádzame:
– fluktuáciu zamestnancov, ktorá si vyžaduje preškolenie na aplikáciu ISK2
– obmedzenie možnosti využívania aplikácie ISK2 počas celého sledovaného obdobia – časový posun spustenia podpory nových zdaňovacích období do reálnej
prevádzky z dôvodu zapracovania funkčnosti, jej pripomienkovania, testovania a odstraňovania chýb
– vykonávanie kontrol nepodporovaných aplikáciou ISK2 – kontroly na dani z príjmov zo ZČ
– používanie aplikácie podporne, čo neumožňuje ukončenie daňovej kontroly cez aplikáciu ISK2
– technické problémy

Percentuálny podiel počtu ukončených DK pomocou aplikácie ISK2 k celkovému počtu ukončených DK:

Orgány finančnej správy         Počet ukončených kontrol pomocou               Celkový počet              % využívania ISK2
                                                 aplikácie ISK2 v sledovanom období            vykonaných kontrol
DÚ Banská Bystrica                                 1 142                                                        1 679                                 68
DÚ Bratislava                                           2 035                                                        2 709                                 75
DÚ Košice                                                   645                                                        1 377                                 47
DÚ Nitra                                                      815                                                        1 611                                 51
DÚ Prešov                                                1 278                                                        1 627                                 79
DÚ Trenčín                                               1 180                                                        1 395                                 85
DÚ Trnava                                                   693                                                        1 086                                 64
DÚ Žilina                                                      941                                                        1 397                                 67
DÚ pre VDS                                                  40                                                              48                                 83
SPOLU                                                     8 769                                                       12 929                                 68

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (sekcia daňová a colná).

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor riadenia rizík a daňovej exekúcie

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Percento kontrol ukončených prostredníctvom aplikácie ISK2Výsledku

%

85 85

2010 2011

32

80

67

85 88

Zvyšovať využívanie softvéru IDEA pri daňových kontrolách.
Cieľ 8:

Monitorovanie cieľa:
Vzhľadom na elektronizáciu činností na strane daňových subjektov a automatizáciu kontrolnej činnosti finančnej správy považujeme vyhodnocovanie využívania SW
IDEA v procese výkonu daňových kontrol za relevantný ukazovateľ. Využívanie SW IDEA má výrazný vplyv na skrátenie výkonu daňovej kontroly v priestoroch daňového
subjektu, na dôkladnejšie zameranie kontroly na rizikové oblasti a je účinným nástrojom pri odhaľovaní daňových podvodov.
Cieľová hodnota pre rok 2013 bola stanovená na 1 020 kontrol vykonaných pomocou softvéru IDEA, pričom reálne bol SW IDEA využitý len pri 762 daňových kontrolách.

Zložky finančnej správy             Počet EDP kontrol za rok 2013
DÚ Banská Bystrica                                 186
DÚ Bratislava                                             61
DÚ Košice                                                 48
DÚ Nitra                                                     53
DÚ Prešov                                                 68
DÚ Trenčín                                              122
DÚ Trnava                                                 89
DÚ Žilina                                                  104
DÚ pre VDS                                               31
FR SR, odd. koordinácie                             0
SPOLU                                                     762

Plánovaná hodnota pre toto sledované obdobie nebola daňovými úradmi splnená. Medzi hlavné dôvody neplnenia plánovaného ukazovateľa uvádzame nasledovné:
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– personálne zmeny (kontrolóri postúpili do vedúcich funkcií) a fluktuácia, pridelenie licencií novým pracovníkom bez porovnateľných znalostí s využívaním SW IDEA
– absencia školení pre kontrolórov pokročilých vo využívaní SW IDEA
– vysoká rozpracovanosť kontrol nadmerných odpočtov DPH a koordinovaných kontrol
– zameranosť kontrol na rizikové subjekty, u ktorých je problém získať účtovné doklady v elektronickej forme
– výkon koordinovaných kontrol, kde je rovnako problém získať dáta v elektronickej forme od niektorých článkov zapojených do reťazcov a karuselov
– výkon kontrol, u ktorých nebolo možné využiť softvér IDEA – prechod do určovania dane podľa pomôcok, neumožnenie výkonu daňovej kontroly

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (sekcia daňová a colná).

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, sekcia daňová a colná

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet kontrol vykonaných prostredníctvom softvéru IDEAVýstupu

počet

1 150 1 250

2010 2011

1 061

1 000

762

1 020 1 050

Komentár k programovej časti:

Ing. J. Janáčová, Ing. A. Fecenková, Ing. M. Barlová, Ing. R. Považanová, FR SR

Ing. K. Sližiková, riad. odb. účt. štát. príjmov, Ing. R. Považanová, odd. riadenia kontroly, FR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0720402 - Rozvoj informačných systémov finančnej správy

Informácia o zmene PŠ:
Od 1.1.2012 je do 0720402 preradena programova polozka 0720203

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 930 000 804 325 804 234
131B   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) 0 136 865 134 364
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná rezerva na prostriedky z r. 2012) 0 3 850 453 3 829 559

2 930 000Spolu 4 791 643 4 768 157

Medziročne zvyšovať percento elektronicky podaných daňových dokumentov.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2011 bolo elektronicky podaných celkom 408 899 daňových dokumentov. Tento počet predstavuje nárast o 78,3 % oproti roku 2010. Celkom bolo v informačnom
systéme prijatých 4 579 939 daňových dokumentov, nárast oproti roku 2010 predstavuje 8,4 %. Počet elektronicky podaných dokumentov v roku 2011 rástol
dynamickejšie ako celkový počet dokumentov. Zvýšenie počtu bolo dané najmä väčším počtom daňových subjektov do elektronickej komunikácie.
V roku 2012 bolo elektronicky podaných celkom 1 195 078 daňových dokumentov. Tento počet potvrdzuje zväčšujúcu sa dynamiku rastu elektronického podávania, ktorý
bol 2,9 násobkom počtu podaní z roku 2011. Celkový počet dokumentov prijatých daňovým systémom v roku 2012 bol 5 738 329, čo je o 25,3 % viac ako v
predchádzajúcom roku. Elektronicky podané dokumenty predstavujú 20,8 % z počtu všetkých prijatých dokumentov. Nárast elektronicky podaných dokumentov oproti
predchádzajúcemu roku je tak o 11,9 %.
V roku 2013 bolo elektronicky podaných celkom 2 070 479 daňových dokumentov, čo oproti roku 2012 predstavuje nárast o 70,8 %. V absolútnej hodnote bolo
elektronicky podaných o 846 032 dokumentov viac. Celkový počet dokumentov prijatých daňovým systémom v roku 2013 bol 6 066 462, čo je o 5,72 % viac ako v
predchádzajúcom roku. Elektronicky podané dokumenty predstavujú 34,1 % z počtu všetkých prijatých dokumentov.
Výrazné zvýšenie počtu elektronických podaní bolo realizované väčším počtom daňových subjektov využívajúcich túto formu aj z dôvodu prípravy na legislatívne určenú
povinnosť podávania dokumentov elektronicky v budúcnosti.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (sekcia daňová a colná).

Gestor:
FInančné riaditeľstvo SR, odbor rozvoja IS

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Percento elektronicky podaných daňových dokumentovVýsledku

%

5,43

2010 2011

1

20,83

20

34,1

2

8,92

2

Zvyšovať medziročne percento elektronicky podaných colných vyhlásení.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Automatizácia činností colnej správy je odo dňa vstupu SR do EÚ okrem národných aktivít priamo ovplyvňovaná vývojom v EÚ a to prostredníctvom DG TAXUD. V
januári 2008 nadobudlo účinnosť Rozhodnutie EP a R č. 70/2008/ES o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme, ktoré zaväzujú jednotlivé
členské štáty a EK vyvíjať a prevádzkovať príslušné informačné systémy. Finančná správa v súčasnosti umožňuje obojsmernú elektronickú komunikáciu s obchodnou
sférou v rámci colného režimu tranzit (systém NCTS), colného režimu vývoz (systém ECS) a podávanie predbežných dovozných vyhlásení (systém ICS). V súlade s
legislatívnymi požiadavkami DG TAXUD (implementácia bezpečnostných prvkov) boli k 01. 07. 2009 implementované uvedené systémy do prevádzky. Reálna prevádzka
systému ICS sa začala po ukončení prechodného obdobia k 01. 01. 2011.
Hodnota ukazovateľa pre rok 2013 zaznamenala nárast elektronicky podaných dokumentov vo finančnej správe v procesoch colného konania a správy spotrebných daní
o 5 %.
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Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (sekcia daňová a colná).

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor rozvoja IS

Zdroj získavania údajov:
Interná štatistika z jednotlivých subsystémov CIS v mesačnej periodicite.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Percento elektronicky podaných colných vyhláseníVýsledku

%

95 95

2010 2011

90

95

95 95

Komentár k programovej časti:

Ing. D. Šabová, VO rozv. IS pre daň. obl., Ing. F. Árendás, VO rozv. IS pre col. obl., FR SR

Ing. M. Maliariková, riaditeľka odboru rozvoja IS, FR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074 - Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financií

Hospodárska politika, ktorá zabezpečí dynamický, ale zároveň aj udržateľný rast ekonomiky.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 99 007 526 119 517 906 119 260 168
11B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 0 0

11L1   -  Európsky fond pre rybné hospodárstvo (prostriedky EÚ) 0
11L2   -  Európsky fond pre rybné hospodárstvo - spolufinancovanie zo ŠR 0
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 2 214 794 2 214 794

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 391 176 391 176
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 136 469 136 469
131B   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) 0 2 241 888 2 231 086
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná rezerva na prostriedky z r. 2012) 0 7 973 505 7 972 294
13B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 1 495 1 495

13L1   -  Európsky fond pre rybné hospodárstvo (prostriedky EÚ) 0 15 238 15 238
13L2   -  Európsky fond pre rybné hospodárstvo - spolufinancovanie zo ŠR 0 5 079 5 079
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 1 501 740 1 501 740

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 265 048 265 048
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 65 516 65 516
35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0 21 093 21 093
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 76 552 76 552

99 007 526Spolu 134 427 500 134 157 748

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07401 - Tvorba a implementácia politík

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 38 317 695 38 282 471 38 046 276
131B   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) 0 495 107 484 304
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná rezerva na prostriedky z r. 2012) 0 645 656 645 636
35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0 21 093 21 093

38 317 695Spolu 39 444 326 39 197 308

Zabezpečiť dennú likviditu štátneho rozpočtu, t. j. dosiahnuť podiel pracovných dní, kedy je zabezpečená likvidita  štátneho rozpočtu, na celkovom počte pracovných dní
na úrovni 100 %.

Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
Stanovený cieľ vystihuje základné poslanie, povinnosti a úlohy ARDAL, je vhodný a vystihujúci v súhrne činnosť ARDAL.
Plnením stanoveného cieľa ARDAL denne plnila záväzky Slovenskej republiky, dodržiavala platobnú disciplínu štátu voči domácim a zahraničným subjektom. Týmto
predchádzala aj reálnemu vzniku finančných škôd s možným dopadom na štátny rozpočet v prípade nezaplatenia a omeškania platieb (napr. platenie sankcií z
omeškania, možné zhoršenie ratingu štátu, strata dôveryhodnosti a dobrého mena Slovenskej republiky a pod.). ARDAL zabezpečila dostatok finančných prostriedkov na
zabezpečenie dennej likvidity štátu pri zodpovedajúcej efektívnosti a hospodárnosti tým, že stanovený rozpočet výdavkov štátneho rozpočtu na klienta štátny dlh bol
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dodržaný a dosiahla sa jeho úspora v sume 160,7 mil. eur.
ARDAL počas celého roka 2013 plynule zabezpečovala likviditu štátneho rozpočtu na dennej báze tým, že zabezpečila úhrady všetkých rozpočtových platieb klientov
Štátnej pokladnice (ďalej len „ŠP“), mimorozpočtových platieb, platieb zadaných subjektmi verejnej správy, ako aj ostatných klientov zapojených do systému ŠP v termíne
splatnosti. Ani jedna platba zadaná do platobného informačného systému ŠP (ManEx) sa z titulu nedostatku likvidity neomeškala, resp. neuhrádzala po jej splatnosti v
nasledujúce dni. Za účelom splnenia tohto cieľa ARDAL vykonávala celý rad obchodných a finančných operácií na finančnom trhu. Napriek zložitým podmienkam na
finančnom trhu dokázala za výhodných obchodných podmienok zabezpečiť v roku 2013 vydanie 2 emisií syndikovaných dlhopisov v sume 2 750 mil. eur, 4 emisií
štátnych dlhopisov v iných menách (30,0 mld. JPY a 575,0 mil. CHF). Na druhej strane, v prípade priebežného prebytku likvidity, ARDAL v mene Ministerstva financií SR
ukladala voľné zdroje na finančnom trhu, čo malo v konečnom dôsledku vplyv na zlacnenie financovania štátneho dlhu a likvidity.
Stanovenie cieľa č. 7 v rámci programovej časti 074 01 – Tvorba a implementácia metodik je pre ARDAL aktuálne, v ďalšom období nie je potrebné meniť súčasný stav a
prijímať opatrenia na odstránenie nedostatkov.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia štátneho výkazníctva MF SR.

Gestor:
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity

Zdroj získavania údajov:
Zdrojom prvotných informácií o zadaných a plánovaných platbách klientov ŠP boli tzv. zostavy pre ARDAL, primárne poskytované ŠP (finančný plán), ďalej to bol
platobný systém TARGET2, ktorý umožňuje aj dennú kontrolu, či boli vysporiadané všetky platby, ktoré ARDAL posiela protistrane. Ďalšími zdrojmi informácií sú IS ŠP
ManEx (umožňuje rekonciliáciu všetkých platieb) a IS WSS (IS ARDAL) (umožňuje dennú kontrolu systému refinancovania ARDAL). Zber údajov – kontrola likvidity sa
vykonáva na dennej báze, t. j. každý pracovný deň.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - % pracovných dní so zabezpečenou likviditou štátneho rozpočtu na celkovom počte pracovných dní rokaVýsledku

%

100 100 100 100

100

2010 2011

100

100

100

100

100

100

100 100

Každoročne zabezpečiť realizáciu domáceho a cezhraničného platobného styku počas všetkých pracovných dní v roku.
Cieľ 9:

Monitorovanie cieľa:
Porovnanie roku 2013 s rokom 2012:
Počet spracovaných prevodných príkazov v rámci tuzemských prevodov (ďalej len „TP”) ako aj cezhraničných prevodov (ďalej len „CP”) vykazuje stúpajúcu tendenciu, t.
j. nárast počtu položiek TP o 5,71 %, nárast počtu položiek CP o 12,96 % a nárast počtu položiek TARGET2 o 48,88 %. Porovnanie počtu všetkých vykonaných prevodov
v roku 2013 s rokom 2012 vykazuje nárast o 5,76 %.
Štátna pokladnica dosahuje stabilný priemerný podiel okolo 25 % na počte prevodných príkazov realizovaných prostredníctvom platobného systému SIPS, t. j. na počte
vykonaných platobných operácií do/z iných bánk v mene eur v rámci Slovenska. V roku 2013 dosiahla podiel vo výške 24,69 %. Najvyšší podiel dosiahla Štátna
pokladnica v mesiacoch január a december a to 27,24 % a 26,37 %. Maximálny počet položiek bol zaznamenaný v mesiaci december v počte 4 469 300 spracovaných
tuzemských prevodov. V rámci informačného systému štátnej pokladnice (ďalej len „IS ŠP”) bolo v roku 2013 spracovaných celkovo 102 640 387 transakcií, t. j.
transakcie TP, CP, prevodov T2, transakcie medzi klientmi Štátnej pokladnice a transakcie vo vzťahu ku klientom Štátnej pokladnice. Znamená to nárast počtu transakcií
v porovnaní s rokom 2012 v IS ŠP o 4,79 %.
Štátna pokladnica zabezpečila realizáciu platobných operácií počas všetkých pracovných dní v roku s chybovosťou na nulovej úrovni.

Podrobnejšie údaje o tuzemských prevodoch, prevodoch cez TARGET2, cezhraničných prevodoch a súhrnne všetkých prevodoch v roku 2013 sú uvedené v
nasledovnom prehľade.

Tuzemské prevody – počet TP
Rok 2013      %  podiel  ŠP            debet                kredit               spolu          porovnanie
                       na počte                                                                                      s rokom 2012
                       medzibankových
                       TP
_______________________________________________________________________
I. polrok                   25,01          14 752 829        7 508 988      22 261 817           4,71 %
II. polrok                  24,39          14 720 060        7 708 914      22 428 974           6,72 %
TP                           24,69          29 472 889       15 217 902     44 690 791           5,71 %

Prevody cez TARGET2 – počet T2
Rok 2013             obdobie                 debet                kredit               spolu          porovnanie
                                                                                                                              s rokom 2012
______________________________________________________________________
                            I. polrok                  1 566                6 552               8 118         22,08 %
T2                       II. polrok                  1 026              10 524             11 550         76,04 %
                           Spolu                       2 592              17 076             19 668         48,88 %

*Monitorovanie cieľa č. 9 pokračuje v rámci komentára k programovej časti.

Zdroj získavania údajov:
Informačné systémy Štátnej pokladnice.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Zabezpečená realizácia platobného styku počas všetkých pracovných dní rokaVýstupu

logická

áno áno áno áno

áno

2010 2011

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Postupne zlepšovať bilanciu verejných financií tak, aby Slovensko plnilo všetky pravidlá Paktu stability a rastu.
Cieľ 12:

Monitorovanie cieľa:
Hodnotenie podielu deficitu verejných financií v metodike ESA95 na HDP za rok 2013 sa predloží až po spracovaní účtovných a štatistických výkazov jednotlivých
subjektov verejnej správy za rok 2013 sekciou štátneho výkazníctva. Na ich základe je spracovaná notifikácia za príslušný rozpočtový rok pre Eurostat. Predbežná
skutočnosť vychádza z aprílovej notifikácie za príslušný rozpočtový rok a z októbrovej notifikácie vychádzajú definitívne údaje, ktoré ešte v ďalších rokoch môžu byť
revidované Štatistickým úradom SR pri ďalších notifikáciách. Tieto skutočnosti sú sledované a ukazovatele aktualizované pri každom hodnotení plnenia cieľa programu.
Plánovanú hodnotu merateľného ukazovateľa cieľa na rok 2013, ktorá vychádzala zo schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015, sa napriek výraznému
výpadku daňových príjmov pravdepodobne podarí dodržať a aj znížiť hlavne vďaka úsporám na výdavkovej strane rozpočtu. Predpoklad je v súlade s prioritným
záväzkom a cieľom vlády SR, a to udržať deficit verejných financií pod úrovňou 3 % HDP. Splnením záväzku Slovenská republika opustí procedúru nadmerného deficitu
a naďalej si udrží vysoký kredit na finančných trhoch.
Hlavným cieľom fiškálnej politiky je aj naďalej znižovať deficit verejných financií. Schválený rozpočet verejnej správy na roky 2014 až 2016 podčiarkuje úsilie vlády SR a
ministerstva financií v pokračovaní konsolidácie verejných financií, a tým plniť svoje záväzky voči EÚ vyplývajúce z Paktu stability a rastu a smerovať k vyrovnanému
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hospodáreniu verejných financií.
Účinným nástrojom na zabránenie nárastu deficitu rozpočtu verejnej správy je zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa ktorého úspory na štátnom dlhu nemožno použiť na realizáciu iných výdavkov.
Plánované údaje merateľných ukazovateľov sú aktualizované na základe cieľových schodkov schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2014 až 2016.
Pôvodne plánované hodnoty schodku rozpočtu verejnej správy na roky 2009 (2,1 % HDP) a 2010 (5,5 % HDP) boli po novelách zákonov o štátnom rozpočte zmenené na
4,9 % HDP v roku 2009 a 6,7 % HDP v roku 2010.
Plánované údaje merateľného ukazovateľa sú aktualizované na základe schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 (rok 2012 – 4,6 % HDP), na základe
schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2013 až 2015 (rok 2013 – 2,9 % HDP)  a na základe cieľových schodkov schváleného rozpočtu verejnej správy na roky
2014 až 2016 (rok 2014 – 2,6 % HDP, rok 2015 – 2,6 % HDP, rok 2016 – 1,5 % HDP). V tabuľke merateľného ukazovateľa napĺňania cieľa systém neumožňuje
prepísať/doplniť plánovanú hodnotu merateľného ukazovateľa za roky 2012 až 2016.
Skutočnosť deficitu za rok 2009 je aktualizovaná na základe notifikácie schodku a dlhu verejnej správy z októbra 2011 (2009 – 8,0 % HDP).
Skutočnosť deficitu za rok 2010 je aktualizovaná na základe notifikácie schodku a dlhu verejnej správy z októbra 2012 (2010 – 7,7 % HDP).
Skutočnosť deficitu za rok 2011 a 2012 je aktualizovaná na základe notifikácie schodku a dlhu verejnej správy z októbra 2013 (2011 – 5,1 % HDP, 2012 – 4,5 % HDP).

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia rozpočtovej politiky

Zdroj získavania údajov:
Štátna pokladnica, RIS, finančné výkazy, notifikačné tabuľky. Periodicita – ročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Podiel deficitu verejných financií v metodike ESA95 na HDPVýsledku

%

7,7

2010 2011

6,7 3,8 2,9

5,1

4,9 2,8

Zabezpečiť materiálno – technické zázemie vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu Ministerstva financií SR, zabezpečiť materiálno –
technické zázemie odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných Ministerstvom financií SR pre zamestnancov verejnej správy a zabezpečiť oddych a relaxáciu
zamestnancov rezortu Ministerstva financií SR, v súlade s predmetom kontraktu, v rozsahu minimálne 18 000 lôžkodní ročne.

Cieľ 13:

Monitorovanie cieľa:
Hlavným predmetom a cieľom činnosti Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia VS – Financie Tatranská Lomnica v zmysle Zriaďovacej listiny, Dodatku č. 1, č. 2 a č.
3 k Zriaďovacej listine, Štatútu organizácie a Kontraktu, uzatváraného medzi Ministerstvom financií SR a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie
Tatranská Lomnica na príslušný rozpočtový rok je:
– zabezpečenie materiálno-technického zázemia vzdelávania, odbornej a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu Ministerstva financií SR,
– zabezpečenie materiálno-technického zázemia odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných Ministerstvom financií SR pre zamestnancov štátnej správy,
– zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu Ministerstva financií SR.
Merateľným ukazovateľom naplnenia stanoveného cieľa č. 13 je zabezpečiť materiálno-technické zázemie vzdelávania, odbornej prípravy a jazykovej prípravy
zamestnancov rezortu Ministerstva financií SR, zabezpečiť materiálno-technické zázemie odbornej prípravy a pracovných aktivít, organizovaných Ministerstvom financií
SR pre zamestnancov verejnej správy a zabezpečiť oddych a relaxáciu zamestnancov rezortu Ministerstva financií SR, v súlade s predmetom kontraktu, v rozsahu
minimálne 18 000 lôžkodní ročne.
Za monitorované obdobie, t. j. k 31. 12. 2013 Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica zrealizovalo 20 033 lôžkodní, čo znamená 111,29
%-né plnenie stanoveného merateľného ukazovateľa.
Čerpanie výdavkov zo štátneho rozpočtu za rok 2013 bolo realizované v zmysle plnenia predmetu činnosti a so zámerom kvalitného zabezpečenia plynulého chodu
zariadenia.

Údaje o plnení cieľa verifikuje osobný úrad MF SR.

Gestor:
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica

Zdroj získavania údajov:
Údaje o plnení cieľa programu boli získané z informačných systémov RIS, Štátna pokladnica a z účtovníctva organizácie na základe mesačných, štvrťročných a ročných
prehľadov.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet zrealizovaných lôžkodníVýstupu

počet

18 000 18 000 18 000 18 000

17 244

2010 2011

18 000

20 952

18 000

20 033

18 000

20 270

18 000 18 000

Pripravovať kvalitné makroekonomické, daňové a odvodové prognózy tak, aby odchýlka medzi rozpočtovanými a skutočne dosiahnutými daňovými a odvodovými
príjmami bola menšia ako 2 % (v metodike ESA95).

Cieľ 14:

Monitorovanie cieľa:
V tomto termíne nie je možné vyhodnotiť plnenie stanoveného cieľa za rok 2013, pretože výška daňových príjmov na akruálnej báze za rok 2013 bude definitívne známa
až v januári 2015. Dôvodom je skutočnosť, že Slovensko používa metódu časovo posunutého hotovostného plnenia. V prípade dane z príjmov právnických osôb a dane z
príjmov fyzických osôb z podnikania sa výsledná daňová povinnosť za rok 2013 zúčtováva hotovostne až do konca roka 2014. Vyhodnotenie roka 2013 je preto možné
uskutočniť až po danom termíne. V súčasnosti je možné zhodnotiť cieľ na základe aktuálneho odhadu daňových príjmov na rok 2013. Odchýlka odhadovaných daňových
príjmov od rozpočtovaných je predbežne na úrovni 3,3 %.
V súčasnosti je však možné vykonať hodnotenie plnenia cieľa za rok 2012, pre ktorý sú už k dispozícii všetky údaje. V roku 2012 sa dlhodobý cieľ nepodarilo naplniť a
odchýlka skutočných daňových príjmov oproti rozpočtovaným dosiahla úroveň 7,4 %. Pod nenaplnenie odhadovaných príjmov sa najvýraznejšie v absolútnej výške
podpísalo nenaplnenie odhadu DPH, ktoré z časti súvisí s v rozpočte nezohľadnenými IT problémami Finančnej správy SR a nepotvrdením mierne optimistického
očakávania ohľadom vývoja dane, v súvislosti so spomalením trendu poklesu efektívnej daňovej sadzby v roku 2011. Ďalšími negatívnymi faktormi boli výpadok v
spotrebnej dani z minerálneho oleja, ktorý je úzko spätý s kontinuálnym poklesom spotreby benzínu z dôvodu nízkej cenovej konkurencieschopnosti v regióne a prepad
efektívnej daňovej sadzby u dane z príjmu právnických osôb, ktorý súvisí najmä s rastúcim vplyvom odpočítateľných položiek a umorovaním strát z minulých rokov.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky

Zdroj získavania údajov:
Štátna pokladnica, Finančné riaditeľstvo SR. Údaje o plnení daňových príjmov sa získavajú na mesačnej a ročnej báze, avšak na účely hodnotenia v metodike ESA95 sú
definitívne údaje za daný rok k dispozícii s oneskorením 13 mesiacov (za rok 2013 v januári 2015).
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Odchýlka skutoč. výnosu daňových a odvod. príjmov verej. správy (bez miest. daní) od rozpočt. úrovneVýstupu

%

2 2 2 2

2010 2011

2

-2,6

2

Komentár k programovej časti:
*Pokračovanie monitorovania cieľa č. 9:

Cezhraničné prevody – počet CP
Rok 2013            obdobie                 debet                kredit               spolu          porovnanie
                                                                                                                             s rokom 2012
______________________________________________________________________
                             I. polrok               82 479              24 027           106 506          13,16 %
CP                       II. polrok               86 196              28 306           114 502          12,78 %
                            Spolu                  168 675              52 333           221 008          12,96 %

Súhrn všetkých prevodov v roku 2013 a porovnanie s rokom 2012

Rok 2012               TP                           CP                   T2                 spolu
_________________________________________________________________________
I. polrok                21 259 981           94 124               6 650      21 360 755
II. polrok               21 015 819         101 529               6 561      21 123 909
Spolu                   42 275 800         195 653             13 211      42 484 664

Rok 2013               TP                           CP                   T2                 spolu           celková zmena
                                                                                                                                       %
___________________________________________________________________________
I. polrok                22 261 817         106 506               8 118      22 376 441           4,76 %
II. polrok               22 428 974         114 502             11 550      22 555 026           6,78 %
Spolu                   44 690 791         221 008             19 668      44 931 467            5,76 %
Zmena %
podľa typu                   5,71 %         12,96 %           48,88 %            5,76 %

V porovnaní s rokom 2012 bol zaznamenaný pokles počtu účtov k 31. 12. 2013 o 3,26 %, ktorý je prejavom konečného uzavretia zostávajúcich účtov Daňového riaditeľstva
SR ponechaných na dobeh platieb počas roka 2013. K hromadným účtom Finančného riaditeľstva SR počas roka 2013 bolo použitých viac ako 1,48 mil. evidenčných
podúčtov na vykonanie platieb. V porovnaní s rokom 2012 sa jedná o navýšenie počtu podúčtov o 28,29 %. Nárast aktívnych klientov o 15,35 % a aktívnych používateľov o
0,61 % súvisí predovšetkým s pripojením Bratislavského samosprávneho kraja a s postupným pripájaním Trnavského a Žilinského samosprávneho kraja a ich rozpočtových a
príspevkových organizácií.
Účty a klienti                                  Počet k 31. 12. 2013
Počet účtov                                                15 524
Počet evidenčných podúčtov                1 438 036
Počet aktívnych klientov                              2 082
Počet aktívnych používateľov                      5 439

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia štátneho výkazníctva MF SR.

Gestor:
Štátna pokladnica

Ing. I. Drozd, Mgr. K. Strížencová, A. Kotesová, Ing. J. Tencer, Bc. H. Jakubčáková

Ing. K. Brusnická, Ing. Mgr. M. Filko, M.Sc., RNDr. D. Jurčák, Ing. D. Bytčánek, Ing. D. Tešliarová

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07403 - Kontrola, vládny audit a vnútorný audit

Účelné a efektívne vynakladanie verejných prostriedkov.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 4 395 192 4 506 651 4 491 242
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 165 655 165 655

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 29 238 29 238
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 8 016 8 016
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná rezerva na prostriedky z r. 2012) 0 72 299 72 193
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 44 319 44 319

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 7 820 7 820
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 901 901

4 395 192Spolu 4 834 899 4 819 385

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0740302 - Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 4 395 192 4 506 651 4 491 242
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná rezerva na prostriedky z r. 2012) 0 72 299 72 193

4 395 192Spolu 4 578 950 4 563 435

Zabezpečiť zo strany Ministerstva financií SR plnenie úloh vyplývajúcich z ročného plánu vládnych auditov medzinárodných a vlastných zdrojov, kontrolnej a dozornej
činnosti MF SR.

Cieľ 9:

Monitorovanie cieľa:
K 31. 12. 2013 bol stav v plnení cieľa nasledovný:
Na základe ročného plánu vládnych auditov medzinárodných a vlastných zdrojov, kontrolnej a dozornej činnosti Ministerstva financií SR bolo pre Miniterstvo financií SR
naplánovaných 50 vládnych auditov verejných prostriedkov, 16 štátnych dozorov a 5 následných finančných kontrol, čo spolu predstavuje 71 plánovaných kontrol a
auditov. V roku 2013 v súlade s plánom bolo za Ministerstvo financií SR aj začatých 71 kontrol a auditov, z toho 50 plánovaných vládnych auditov medzinárodných a
vlastných zdrojov, čo tak predstavuje plnenie merateľného ukazovateľa za Ministerstvo financií SR na úrovni 100 %.
Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia auditu a kontroly MF SR.

Gestor:
Miniterstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly, odbor vládneho auditu vlastných zdrojov a projektového riadenia

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané z interných zdrojov na ročnej báze.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Percento plnenia ročného plánu vládnych auditov medzinárodných a vlastných zdrojovVýstupu

%

100 100 100 100

2010 2011

100

100 100

Zabezpečiť zo strany Správy finančnej kontroly Bratislava (ďalej len SFK Bratislava) plnenie úloh vyplývajúcich z ročného plánu vládnych auditov medzinárodných a
vlastných zdrojov.

Cieľ 10:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti – bez pripomienok.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti – bez pripomienok.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Plánované úlohy boli splnené. V roku 2013 zabezpečovala SFK Bratislava plnenie úloh v súlade s Ročným plánom vládnych auditov medzinárodných a vlastných zdrojov
MF SR a plánom audítorskej činnosti SFK Bratislava na rok 2013.
V priebehu roka 2013 odbor vládneho auditu a cenovej kontroly vykonal 80 vládnych auditov, z toho 72 vládnych auditov podľa plánu audítorskej činnosti SFK Bratislava
a 8 vládnych auditov nad rámec schváleného plánu na základe podnetov. Z 8 auditov nad rámec plánu boli 2 vládne audity začaté v roku 2013 a ukončené v januári
2014.
Za odbor vládneho auditu prostriedkov EÚ boli vykonané podľa plánu na základe poverenia SFK Bratislava 2 vládne audity a 24 vládnych auditov na základe poverenia
MF SR. Nad rámec schváleného plánu boli na základe poverenia SFK Bratislava vykonané 2 vládne audity.
d) Návrhy - bez pripomienok.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia auditu a kontroly MF SR.

Gestor:
Správa finančnej kontroly Bratislava, odbor ekonomicko-správny

Zdroj získavania údajov:
A. Interný monitorovací systém – Tabuľkový prehľad o ukončených vládnych auditoch.
B. Externý monitorovací systém – CEDIS, ITMS, IMS pre prostriedky EÚ, RIS KAA – pre prostriedky ŠR.
C. Vlastný systém sledovania:
1) Mesačný prehľad o ukončených vládnych auditoch a o ich výsledku – prehľad vypracovávajú odbor vládneho auditu a cenovej kontroly a odbor vládneho auditu
prostriedkov EÚ a je predmetom rokovania porady vedenia.
2) Mesačná informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov SFK Bratislava – informáciu podáva ekonomické oddelenie a je predmetom rokovania porady vedenia SFK
Bratislava.
3) Mesačná informácia o plnení úloh správneho oddelenia – informácia je predmetom rokovania porady vedenia SFK Bratislava.
4) Informácia o priebehoch vládnych auditov – informáciu podávajú vedúci audítorských skupín na poradách odboru vládneho auditu a cenovej kontroly a odboru
vládneho auditu prostriedkov EÚ – v mesačnej periodicite.
5) „Vyhodnotenie výsledkov správneho konania“ – správu vypracováva správne oddelenie v štvrťročnej periodicite a správa je predmetom rokovania porady vedenia SFK
Bratislava.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Percento plnenia ročného plánu vládnych auditov medzinárodných a vlastných zdrojovVýstupu

%

100 100 100 100

2010 2011

110

100 100

Zabezpečiť zo strany Správy finančnej kontroly Zvolen (ďalej len SFK Zvolen) plnenie úloh vyplývajúcich z ročného plánu vládnych auditov medzinárodných a vlastných
zdrojov.

Cieľ 11:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2013 SFK Zvolen vykonala, t. j. v čase od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013 bolo začatých celkom 93 vládnych auditov, z toho 74 vládnych auditov bolo plánovaných a
19 vládnych auditov bolo vykonaných nad rámec zamerania.
V rámci plánovaných vládnych auditov vlastných zdrojov ŠR predstavovali podstatnú časť vládne audity vykonané v obciach so zameraním na použitie dotácií
poskytnutých zo ŠR SR a na použitie prostriedkov z rezervy vlády, resp. predsedu vlády – celkom u 34 auditovaných osôb. Ďalšiu významnú skupinu predstavovali
vládne audity v rezortoch MŠVVŠ SR a MZ SR, ako aj v ďalších právnických osobách, ktorým boli z týchto rezortov poskytnuté verejné prostriedky celkom u 23
auditovaných osôb. Z kapacitných dôvodov a časového hľadiska boli vykonávané vo vyššom počte, v akom bol naplánovaný ich minimálny počet zo strany MF SR,
konkrétne v rezorte MŠVVŠ SR boli vykonané vládne audity u 13 auditovaných osôb a v rezorte MZ SR u 10 auditovaných osôb.
V rámci prostriedkov EÚ vykonávala SFK Zvolen v roku 2013 celkom 17 vládnych auditov (Axxx), z toho 13 vládnych auditov predstavovali audity operácii (celkom u 109
prijímateľov) a 4 vládne audity predstavovali systémové audity.
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Neplánované vládne audity (nad rámec zamerania) predstavovali vládne audity vykonané v obciach do schválenia ročného plánu v počte 14 auditovaných osôb (13 obcí
a 1 aeroklub) a v počte 5 auditovaných osôb boli vykonané vládne audity na základe osobitných požiadaviek MF SR, na základe požiadaviek iných orgánov alebo v
súvislosti s prešetrením podaní zo strany občanov, ktoré boli doručené na SFK Zvolen.
Nakoľko do plánu audítorskej činnosti SFK Zvolen sú zahrnuté vládne audity týkajúce sa vlastných zdrojov ŠR, ako aj prostriedkov EÚ, cieľ sa týka taktiež oboch druhov
vládnych auditov. Ekonomické ukazovatele sú rozpísané nadväzne na túto skutočnosť. Cieľ stanovený pre rok 2013 a ďalšie považujeme za vhodný, nakoľko vystihuje
hlavné zameranie organizácie, t. j. výkon vládnych auditov. Vládne audity vykonávané najmä v obciach, ale aj v iných auditovaných osobách, ktorým sú poskytnuté
verejné prostriedky, sa neplánujú začiatkom roka v plnom rozsahu, ale sú do plánu zaraďované priebežne a priebežne sa aj vykonávajú.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia auditu a kontroly MF SR.

Gestor:
Správa finančnej kontroly Zvolen, odbor ekonomicko-správny

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný (odbor vládneho auditu, odbor ekonomicko-správny). Periodicita – ročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Percento plnenia ročného plánu vládnych auditov medzinárodných a vlastných zdrojovVýstupu

%

100 100 100 100

2010 2011

126

100 100

Zabezpečiť zo strany Správy finančnej kontroly Košice (ďalej len SFK Košice) plnenie úloh vyplývajúcich z ročného plánu vládnych auditov medzinárodných a vlastných
zdrojov.

Cieľ 12:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2013 SFK Košice začala spolu 63 vládnych auditov, pričom plán predstavoval 38 vládnych auditov.

Vládne audity prostriedkov ŠR SR:
Vládne audity v kapitolách štátneho rozpočtu MPRV SR, MŠ SR a MZ SR boli v roku 2013 začaté v 26 auditovaných osobách, z toho 25 vládnych auditov bolo
skončených v roku 2013 a 1 vládny audit bude skončený v roku 2014.
Vládne audity vykonané v obciach a mestách a školách zriadených obcou a mestom boli vykonané v celkovom počte 18 so zameraním na overenie vykonania zúčtovania
poskytnutých verejných prostriedkov so štátnym rozpočtom ako aj na overenie dodržania hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri použití verejných
prostriedkov.
V sledovanom období bol na základe pokynu MF SR vykonaný 1 vládny audit zameraný na overenie skutočností odôvodňujúcich zavedenie nútenej správy obce.
Z celkového počtu vládnych auditov overenia použitia verejných prostriedkov ŠR SR bolo 16 vládnych auditov vykonaných na základe podnetov od občanov a podnetov
MF SR.

Vládne audity prostriedkov EÚ a ŠR SR:
SFK Košice v roku 2013 vykonala 2 vládne audity nad rámec plánovaných vládnych auditov. Ďalej sa podieľala na vykonávaní 16 vládnych auditov v spolupráci s MF SR
a s KPMG. V roku 2013 bolo cieľom vládnych auditov overenie výdavkov a overenie systému riadenia a kontroly za tieto operačné programy: Regionálny operačný
program – 2 audity operácií (18 prijímateľov), 1 systémový audit, OP Životné prostredie – 1 audit operácií (22 prijímateľov), OP Výskum a vývoj – 1 audit operácií (2
prijímatelia), OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast – 1 audit operácií (11 prijímateľov), OP Zdravotníctvo – 1 audit operácií (5 prijímateľov), OP Zamestnanosť a
sociálna inklúzia – 1 audit operácií (11 prijímateľov), 1 systémový audit, OP Vzdelávanie – 1 audit operácií (17 prijímateľov), OP Rybné hospodárstvo – 1 audit operácií (2
prijímatelia), 1 systémový audit , OP Informatizácia spoločnosti – 1 systémový audit, Všeobecný program Solidarita a riadenie migračných tokov – 1 audit operácií, OP
Poľsko – SR 2007-2013 – 1 audit operácií (3 prijímatelia), Vlastné zdroje ES – 1 systémový audit.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia auditu a kontroly MF SR.

Gestor:
Správa finančnej kontroly Košice, odbor vládneho auditu

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný (odbor vládneho auditu). Periodicita – ročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Percento plnenia ročného plánu vládnych auditov medzinárodných a vlastných zdrojovVýstupu

%

100 100 100 100

2010 2011

166

100 100

Zabezpečiť zo strany Ministerstva financií SR plnenie úloh vyplývajúcich z ročného plánu vnútorných auditov útvaru vnútorného auditu MF SR.
Cieľ 13:

Monitorovanie cieľa:
Cieľom je zabezpečiť plnenie úloh vyplývajúcich z ročného plánu vnútorných auditov útvaru vnútorného auditu Ministerstva financií SR. Stanovený merateľný ukazovateľ
je počet vykonaných auditov v roku. Cieľ a merateľný ukazovateľ je relevantný a jednoznačný.
Dosiahnutie 100 % vykonania plánovaných auditov je predpokladom objektívneho, a účelného posúdenia čerpania verejných financií.
Pôvodne plánovaný počet auditov 5 bol na základe požiadavky vedenia Ministerstva financií SR upravený aktualizáciou ročného plánu vnútorných auditov na počet 6,
ktorý bol splnený. Plánovanie a realizácia plánu bola limitovaná kapacitnými možnosťami útvaru. V rámci úradu Ministerstva financií SR boli vykonané 3 audity, 2 audity v
organizáciach rezortu Ministerstva financií SR a jeden audit bol celorezortný - audit kompetencií verejnej správy v pôsobnosti rezortu Ministerstva financií SR, ako plnenie
úlohy B.1. z uznesenia vlády SR č. 48 z 22. februára 2012.
Cieľom jednotlivých vnútorných auditov bolo identifikovať rizikové miesta v riadení a navrhnúť odporúčania na odstránenie, resp. minimalizovanie týchto rizík. Vnútorným
auditom sa hodnotilo a overovalo dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a vnútorných smerníc, príkazov a pod. pri hospodárnom, efektívnom, účelnom
a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami a existencia, dostatočnosť a funkčnosť vnútorných kontrolných systémov.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia auditu a kontroly MF SR.

Gestor:
Miniterstvo financií SR, útvar vnútorného auditu

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – ročný plán vnútorných auditov. Periodicita – ročne.
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet realizovaných auditovVýstupu

počet

6 5 6 5

2010 2011

6

5 5

Zabezpečiť povinné odborné vzdelávanie pre vymenovaných vládnych audítorov v rozsahu minimálne 20 vyučovacích hodín za rok.
Cieľ 14:

Monitorovanie cieľa:
Podľa ustanovenia § 35g zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v
súlade so Zásadami odborného vzdelávania vládnych audítorov sekcia auditu a kontroly v spolupráci s Osobným úradom Ministerstva financií SR v roku 2013
zabezpečila celkovo 28 vzdelávacích aktivít v rozsahu 148 vyučovacích hodín. Z pohľadu vyhodnotenia merateľného ukazovateľa z celkového počtu zrealizovaných
vzdelávacích aktivít sa pre vymenovaných vládnych audítorov Ministerstva financií SR zabezpečilo 14 vzdelávacích aktivít v rozsahu 74 vyučovacích hodín. Merateľný
ukazovateľ bol tak naplnený na 370 %.

Gestor:
Miniterstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly, odbor vládneho auditu vlastných zdrojov a projektového riadenia

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané z interných zdrojov na ročnej báze.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet vyučovacích hodín v oblasti povinného odborného vzdelávania menovaných vládnych audítorovVýstupu

počet

20 20 20 20

2010 2011

74

20 20

Komentár k programovej časti:

Ing. Štefkovičová, Ing. Jančová, Ing. Minich, JUDr. Čabalová, Ing. Klein, Ing. Jelenková, Ing.Molnár

JUDr. Polášková, Ing. Hudák, Ing. Gallo, Ing. Vanko, PhD., MBA, JUDr. Jasenovec

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074030F - Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 165 655 165 655

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 29 238 29 238
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 8 016 8 016
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 44 319 44 319

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 7 820 7 820
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 901 901

0Spolu 255 949 255 949

Vyškoliť zamestnancov Správy finančnej kontroly Bratislava v špecifických oblastiach potrebných pre zabezpečenie vládneho auditu v programovom období 2007 – 2013.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti – bez pripomienok.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti – bez pripomienok.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Refundované prostriedky boli v zmysle uznesenia vlády SR č. 90/2008 použité na zabezpečenie zvyšovania spôsobilosti a odbornej kvalifikácie zamestnancov Správy
finančnej kontroly Bratislava (ďalej len „SFK Bratislava“) vykonávajúcich vládny audit používania prostriedkov EÚ nového programového obdobia.

Vzdelávanie zamestnancov sa realizuje podľa plánu vzdelávania.
V roku 2013 sa zamestnanci zúčastnili vzdelávacích aktivít, ktoré organizovalo MF SR, SFK Bratislava a Slovenský inštitút interných audítorov. Zamestnanci vykonávajúci
vládny audit používania prostriedkov EÚ sa zúčastňujú kurzu anglického jazyka. V roku 2013 boli refundované výdavky (vzdelávacie aktivity v Tatranskej Lomnici a
náklady spojené s účasťou vedúcich zamestnancov odboru vládneho auditu prostriedkov EÚ na konferencii „Aktuality zo sveta interného auditu a finančnej kontroly a
Slovenská realita“, ktorú organizoval Slovenský inštitút interných audítorov) – 1 žiadosť o platbu, na základe ktorej bol SFK Bratislava upravený rozpočet o 10 250,45 eur.
Uvedené finančné prostriedky boli v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov viazané na použitie v roku 2014.
Úloha sa plní priebežne.

Gestor:
Správa finančnej kontroly Bratislava, odbor ekonomicko-správny

Zdroj získavania údajov:
1) Údaje sa získavajú pravidelne mesačne v rámci informácie o plnení príjmov a čerpania výdavkov, informácia je predmetom rokovania porady vedenia SFK Bratislava.
2) Monitorovacia správa.
3) Účelové (neperiodické) vyhodnocovanie podľa jednotlivých programov/prvkov.

Vytlačené dňa: 07.04.2014 14 / 53



Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet skutočne vyškolených zamestnancov Správy finančnej kontroly BratislavaVýstupu

počet

50

27

2010 2011

41 50

50

37

50

Zabezpečiť mobilitu pracovníkov Správy finančnej kontroly Bratislava alokáciou zdrojov na cestovné náhrady, kúpu a prevádzku automobilu pre výkon vládneho auditu v
programovom období 2007 - 2013.

Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti – bez pripomienok.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti – bez pripomienok.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Refundované prostriedky boli v zmysle uznesenia vlády SR č. 90/2008 použité na mobilitu zamestnancov SFK Bratislava vykonávajúcich vládny audit používania
prostriedkov EÚ nového programového obdobia.

V roku 2013 bola Dodatkom č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. 22220220009 predĺžená realizácia projektu do 06/2015.
V súlade so stanoveným cieľom bolo v roku 2010 obstarané pre potreby odboru vládneho auditu prostriedkov EÚ motorové vozidlo značky Škoda Yeti, ktoré využívajú
zamestnanci oddelení vládneho auditu EÚ.
V roku 2013 boli refundované výdavky (cestovné náklady a náklady na prevádzku motorového vozidla okrem PHM) – 4 žiadosti o platbu, na základe ktorých bol SFK
Bratislava upravený rozpočet o 29 007,26 eur. Uvedené finančné prostriedky boli v zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov viazané na použitie v roku 2014.
V roku 2012 sa začal realizovať ďalší projekt č. 22220220016 s názvom „Obstaranie a prevádzka motorového automobilu za účelom zabezpečenia mobility
zamestnancov pri výkone vládneho auditu v programovom období 2007 – 2013". V súlade so stanoveným cieľom bolo v roku 2012 obstarané pre potreby odboru
vládneho auditu prostriedkov EÚ motorové vozidlo značky Hyundai ix20 vo výške 12 999,00 eur. Z uvedeného projektu nebola podaná v roku 2013 žiadna žiadosť o
platbu. Prvá žiadosť o platbu z uvedeného projektu bude podaná v roku 2014.
Úloha sa plní priebežne.

Gestor:
Správa finančnej kontroly Bratislava, odbor ekonomicko-správny

Zdroj získavania údajov:
1) Údaje sa získavajú pravidelne mesačne v rámci informácie o plnení príjmov a čerpania výdavkov, informácia je predmetom rokovania porady vedenia SFK Bratislava.
2) Monitorovacia správa.
3) Účelové (neperiodické) vyhodnocovanie podľa jednotlivých programov/prvkov.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet  zamestnancov Správy finančnej kontroly Bratislava, ktorí využívajú kúpené motorové vozidloVýstupu

počet

50

28

2010 2011

28

41

35

50

50

37

33 50

Zabezpečiť odbornú prípravu a zvyšovanie odbornej kvalifikácie zamestnancov orgánu auditu podieľajúcich sa na implementácii prostriedkov štrukturálnych fondov a
Kohézneho fondu.

Cieľ 12:

Monitorovanie cieľa:
K 31.12.2013 bol stav v plnení cieľa nasledovný:
Celkovo sa v rámci projektu zabezpečilo 10 vzdelávacích aktivít, na ktorých sa zúčastňovali zamestnanci sekcie auditu a kontroly (odbory 141 a 142, oddelenie 1453).
Jednou zo vzdelávacích aktivít bola výučba anglického jazyka, ktorá prebiehala v priebehu celého roka 2013. Do zvyšných 9 aktivít bola zahrnutá účasť zamestnancov na
domácich aj zahraničných odborných vzdelávaniach, konferenciách alebo workshopoch. Merateľný ukazovateľ cieľa bol za rok 2013 splnený na 200 %.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly, odbor vládneho auditu vlastných zdrojov a projektového riadenia

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané v polročnej periodicite.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet vzdel. aktivít súvis. so ŠF a KF 2007-2013, na ktorých sa zúčastnili zamestnanci orgánu audituVýstupu

počet

5

5

2010 2011

5

5

5

10

5

5

5 5

Zabezpečiť mobilitu zamestnancov Správy finančnej kontroly Zvolen pre efektívnu realizáciu vládneho auditu prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v
súvislosti s programovým obdobím 2007 – 2013.

Cieľ 15:

Monitorovanie cieľa:
Správa finančnej kontroly Zvolen prijala v roku 2013 refundované finančné prostriedky EÚ z Operačného programu Technická pomoc na základe žiadostí o platbu v rámci
prvku 074 03 0F Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR na cestovné výdavky oprávnených zamestnancov Správy finančnej kontroly Zvolen v celkovej sume 22
544,79 eur, z toho:
– zdroj 11S1 – Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ v sume 18 405,55 eur,
– zdroj 11S2 – Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR v sume 3 248,41eur,
– zdroj 11S3 – Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata v sume 890,83 eur.
Okrem uvedených finančných prostriedkov boli do roku 2013 presunuté na čerpanie aj finančné prostriedky z roku 2012 a to v celkovej sume 9 061,94 eur, z toho:
– zdroj 13S1 – Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ v sume 7 398,17 eur,
– zdroj 13S2 – Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR v sume 1 305,82 eur,
– zdroj 13S3 – Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata v sume 357,95 eur.
Organizácia refundované finančné prostriedky prijaté v roku 2013 a uvoľnené na čerpanie z roku 2012 nečerpala, ale ich v celkovej výške 31 606,73 eur presunula na
čerpanie do nasledujúceho rozpočtového roka.
Podľa predložených projektov organizácia predpokladala v roku 2013 refundovať finančné prostriedky na základe dvoch projektov v sume 120 000 eur (90 000 + 30 000).
Nižšia refundácia finančných prostriedkov bola v dôsledku zmeny pravidelného miesta výkonu štátnej služby u vládnych audítorov a tiež z toho dôvodu, že sa vládny
audit oprávnených zamestnancov vykonáva prevažne v sídle organizácie a z toho dôvodu nevznikajú výdavky na cestovné.

Gestor:
Správa finančnej kontroly Zvolen, odbor ekonomicko-správny
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Zdroj získavania údajov:
Zdroj interný – odbor ekonomicko-správny, odbor vládneho auditu.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Zabezpečená refundácia prostriedkov na cestovné výdavky oprávnených zamestnancov SFK ZvolenVýstupu

logická

2010 2011

áno

áno

áno

áno

Zabezpečiť efektívne fungovanie Správy finančnej kontroly Zvolen ako subjektu vykonávajúceho vládny audit prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v
programovom období 2007 – 2013 s jazykovo spôsobilými zamestnancami.

Cieľ 16:

Monitorovanie cieľa:
Správa finančnej kontroly Zvolen prijala v roku 2013 refundované finančné prostriedky EÚ z Operačného programu Technická pomoc na základe žiadostí o platbu v rámci
prvku 074 03 0F Finančná kontrola a audit MDVRR SR – MF SR za jazykové vzdelávanie oprávnených zamestnancov Správy finančnej kontroly Zvolen v celkovej sume
5 238,84 eur, z toho:
– zdroj 11S1 – Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ v sume 4 276,98 eur,
– zdroj 11S2 – Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR v sume 754,89 eur,
– zdroj 11S3 – Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata v sume 206,97 eur.
Okrem uvedených finančných prostriedkov boli do roku 2013 presunuté na čerpanie aj finančné prostriedky z roku 2012 a to vo výške 2 769,28 eur, z toho:
– zdroj 13S1 – Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ v sume 2 260,83 eur,
– zdroj 13S2 – Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR v sume 399,04 eur,
– zdroj 13S3 – Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata v sume 109,41 eur.
Organizácia refundované finančné prostriedky prijaté v roku 2013 a uvoľnené na čerpanie z roku 2012 nečerpala, ale ich v celkovej výške 8 008,12 eur presunula na
čerpanie do nasledujúceho rozpočtového roka.
Podľa predložených projektov organizácia predpokladala v roku 2013 refundovať finančné prostriedky v sume 8 000 eur. Nižšia refundácia finančných prostriedkov bola v
dôsledku vysúťaženia nižších cien za vyučovanie anglického jazyka, ako aj za menší počet vytvorených skupín ako sa plánovalo v projekte.

Gestor:
Správa finančnej kontroly Zvolen, odbor ekonomicko-správny

Zdroj získavania údajov:
Zdroj interný – odbor ekonomicko-správny, odbor vládneho auditu.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013
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R + 2
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R + 5
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Typ:
MJ:

A - Zabezpečená refundácia prostriedkov na jazykové vzdelávanie oprávnených zamestnancov SFK ZvolenVýstupu

logická

2010 2011

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť poskytnutie poradenstva a spolupráce pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007 – 2013.
Cieľ 17:

Monitorovanie cieľa:
K zabezpečeniu efektívneho plnenia všetkých úloh Orgánu auditu bolo v roku 2013 potrebné zabezpečiť výkon audítorských činností aj prostredníctvom externých
partnerov. Výdavky na tieto audity sú prefinancované z OP TP prostredníctvom projektu „Poskytnutie poradenstva pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci
programového obdobia 2007 – 2013“.
K 31. 12. 2013 bolo externými službami začatých 7 vládnych auditov, z toho 7 vládnych auditov bolo aj k 31. 12. 2013 ukončených. Cieľ sa v roku 2013 splnil na 350 %.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly, odbor vládneho auditu vlastných zdrojov a projektového riadenia

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané z interných zdrojov na ročnej báze.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet auditov realizovaných v spolupráciVýstupu

počet

2

2010 2011

6

2

7

2 2

Zabezpečiť dostatočné finančné zdroje na Správe finančnej kontroly Košice na výkon vládneho auditu prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a
súvisiacich činností v programovom období 2007 – 2013.

Cieľ 18:

Monitorovanie cieľa:
Správa finančnej kontroly Košice v roku 2013 čerpala prostriedky z Operačného programu Technická pomoc (ďalej len „OP TP“) na cestovné náhrady oprávnených
zamestnancov v celkovej výške 5 894,00 eur. Uvedené zdroje boli refundované na základe Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku č. 22220220007 „Príprava
kapacít Správy finančnej kontroly Košice na výkon vládneho auditu prostriedkov EÚ čerpaných v programovom období 2007- 2013 a súvisiace náklady s výkonom auditu“
(projekt trval od januára 2007 do júna 2011). Podľa § 8 ods. 6 a § 17 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov boli tieto zdroje v roku 2012 viazané vo výške 5 894,00 eur a následne v roku 2013 vyčerpané na 100 % na podpoložke 631001
Cestovné náhrady.
V roku 2013 organizácia vyrefundovala na základe Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku č. 22220220018 „Zabezpečenie cestovných nákladov zamestnancov
Správy finančnej kontroly Košice vykonávajúcich činnosti súvisiace s programovým obdobím 2007 – 2013“ (trvanie projektu od 01. 07. 2011 do 31. 12. 2015) sumu 1
605,71 eur, ktorá bola rozpočtovým opatrením MF SR viazaná v rozpočte organizácie k 31. 12. 2013 a bude použitá v roku 2014.
Počet zamestnancov, ktorých cestovné náhrady sú refundované, predstavuje v roku 2013 v priemere 28 osôb.

Gestor:
Správa finančnej kontroly Košice

Zdroj získavania údajov:
Interný zdroj, štvrťročná periodicita.
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Priemerný počet zamestnancov SFK Košice, ktorých cestovné náhrady sú refundovanéVýstupu

počet

28

2010 2011

28

28 28

Komentár k programovej časti:

Ing. Z. Štefkovičová, Ing. O. Jančová, JUDr. D. Čabalová, Ing. Z. Jelenková

JUDr. O. Polášková, Ing. R. Hudák, Ing. P. Gallo, Ing. M. Vanko, PhD., MBA

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074030G - Solidarita a riadenie migračných tokov

Zabezpečiť funkčnosť a úlohy orgánu auditu vo vzťahu k všeobecnému programu Solidarita a riadenie migračných tokov.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľom prvku je zabezpečiť efektívnu implementáciu programu Solidarita a riadenie migračných tokov a to prostredníctvom overovania funkčnosti jednotlivých orgánov
zapojených do implementácie a overovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti prostriedkov programu. K plneniu úloh Orgánu auditu pre program Solidarita
a riadenie migračných tokov sú zapojení vládni audítori, ale aj iní zamestnanci sekcie auditu a kontroly zodpovední za refundáciu platov audítorov, metodickú,
monitorovaciu a plánovaciu činnosť alebo prípravu rokovaní medzi implementačnými orgánmi. Celkový počet zamestnancov sekcie auditu a kontroly, ktorí boli zapojení
do výkonu audítorských činností a ktorých počet bol prepočítaný na ukazovateľ plného pracovného času, bol 1,95 zamestnanca. Merateľný ukazovateľ bol naplnený na
97,5 %.
Dôvodom pre 100 % neplnenie merateľného ukazovateľa je skutočnosť, že do prepočtu zamestnancov participujúcich na programe Solidarita a riadenie migračných tokov
v roku 2013 neboli zarátaní zamestnanci spolupracujúcich orgánov Orgánu auditu, t. j. jednotlivé Správy finančnej kontroly. Pri prepočte merateľného ukazovateľa so
zapojením aj zamestnancov Správ finančnej kontroly by merateľný ukazovateľ v roku 2013 presiahol úroveň 100 %. Zapojenie Správ finančnej kontroly do prepočtu
merateľného ukazovateľa bolo z tohto dôvodu zapracované do návrhu Programovej štruktúry na roky 2014 – 2016.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly, odbor vládneho auditu vlastných zdrojov a projektového riadenia

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané na štvrťročnej báze.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet zamestnancov (FTE) orgánu auditu participujúcich na implementácii projektuVýstupu

počet

2

2010 2011

1,95

2 2

Komentár k programovej časti:

Ing. Z. Jelenková, odbor vládneho auditu vlastných zdrojov a projektového riadenia MF SR

Ing. M. Vanko, PhD., MBA, generálny riaditeľ sekcie auditu a kontroly MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07404 - Výkon ďalších funkcií Ministerstva financií SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 14 845 454 30 558 418 30 553 649
11B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 0 0

11L1   -  Európsky fond pre rybné hospodárstvo (prostriedky EÚ) 0
11L2   -  Európsky fond pre rybné hospodárstvo - spolufinancovanie zo ŠR 0
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 2 049 139 2 049 139

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 361 938 361 938
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 128 453 128 453
131B   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) 0 25 054 25 054
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná rezerva na prostriedky z r. 2012) 0 1 302 776 1 302 776
13B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 1 495 1 495

13L1   -  Európsky fond pre rybné hospodárstvo (prostriedky EÚ) 0 15 238 15 238
13L2   -  Európsky fond pre rybné hospodárstvo - spolufinancovanie zo ŠR 0 5 079 5 079
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 1 457 421 1 457 421

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 257 228 257 228
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 64 615 64 615
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 76 552 76 552

14 845 454Spolu 36 303 406 36 298 637

Komentár k programovej časti:
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Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0740403 - Distribúcia kolkov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 5 396 639 3 996 639 3 991 870
5 396 639Spolu 3 996 639 3 991 870

Zabezpečiť financovanie provízie za distribúciu a predaj kolkových známok Slovenskej pošte.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ je za rok 2013 splnený. Ministerstvo financií SR zabezpečuje financovanie provízie za predaj kolkových známok Slovenskej pošte. Proces dosahovania cieľa je v
súlade s časovým plánom. Úlohy a zodpovednosť sú jasne stanovené.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia správy majetku a služieb, odbor hospodárskej správy

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – Štátna pokladnica, finančná učtáreň MF SR. Periodicita – mesačne, štvrťročne, polročne a ročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Zabezpečené financovanie provízie za distribúciu a predaj kolkových známok Slovenskej pošteVýstupu

logická

áno áno

áno

2010 2011

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Mgr. R. Černák, ved. prevádzkového oddelenia odboru hospodárskej správy MF SR

Ing. J. Kurucár, riaditeľ odboru hospodárskej správy MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0740409 - Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 3 970 000 2 163 272 2 163 272
131B   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) 0 25 054 25 054
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná rezerva na prostriedky z r. 2012) 0 1 225 729 1 225 729

3 970 000Spolu 3 414 055 3 414 055

Zabezpečiť udržateľnosť informačných systémov realizovaných v rámci programu Jednotného systému štátneho účtovníctva a výkazníctva.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Jednotlivé informačné systémy prevádzkované v rámci programu Jednotného systému štátneho účtovníctva a výkazníctva boli využité pre reálnu konsolidáciu a
zostavenie konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe Slovenskej republiky za rok 2012, ako aj na účely auditu konsolidovaných účtovných závierok účtovných
jednotiek ústrednej správy za roky 2010 až 2012. V rámci Centrálneho konsolidačného systému boli spracované konsolidované účtovné závierky 21 kapitol štátneho
rozpočtu, 8 vyšších územných celkov a 6 pilotných obcí, ako aj konsolidovaná účtovná závierka ústrednej správy Slovenskej republiky. Priebežne sa aktualizoval počet
účtovných jednotiek zapojených do Centrálneho konsolidačného systému a realizovalo sa skvalitnenie procesov konsolidácie vo všetkých jeho moduloch.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Pri napĺňaní uvedeného cieľa bol dodržaný zmluvný rámec finančných prostriedkov alokovaných v rozpočte Ministerstva financií SR v súlade s odsúhlaseným
harmonogramom aktivít.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
S cieľom ďalšieho zefektívnenia celkových parametrov Centrálneho konsolidačného systému a skvalitnenia procesov konsolidácie a výkazníctva v sektore verejnej
správy bola v decembri 2012 uzavretá zmluva so spoločnosťou Hewlett Packard č. HP12/096/ZZ na upgrade tohto systému. Na jej základe sa obstaralo hardvérové a
sofvérové vybavenie potrebné pre zvýšenie kapacity informačného systému Centrálneho konsolidačného systému a nové funkcionality v oblasti výkazníctva Centrálneho
konsolidačného systému.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia štátneho výkazníctva

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Zabezpečená udržateľnosť inf. systémov realizovaných v rámci programu Jed. syst. št. účtov. a výkaz.Výstupu

logická

áno áno áno áno

2010 2011

áno

áno

áno

áno áno
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Zabezpečiť uskutočňovanie školení a odbornej asistencie pri implementácii novej metodiky v oblasti účtovníctva štátneho sektora a samosprávy.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Zámer dosiahnuť stanovený cieľ sa priebežne počas celého roka 2013 realizoval odbornými školeniami pre pracovníkov účtovných jednotiek štátneho sektora a
samosprávy. Školiace aktivity sa zabezpečovali v spolupráci s externým dodávateľom na základe Zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi Ministerstvom financií
SR a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dňa 01. 04. 2009 č. MF SR 4600000584. Vzdelávanie bolo zamerané najmä na konsolidovanú účtovnú závierku,
účtovníctvo štátu a samosprávy podľa princípov Medzinárodných účtovných štandardov pre verejnú správu a prácu s informačným systémom Centrálneho
konsolidačného systému.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Finančné prostriedky použité za účelom plnenia stanoveného cieľa boli vynaložené hospodárne s dôrazom na efektívne zabezpečenie zvyšovania kvalifikačnej úrovne
pracovníkov subjektov verejnej správy v oblasti implementácie novej metodiky v súlade s Medzinárodnými účtovnými štandardami pre verejnú správu.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Všetkým prihláseným záujemcom o ponúkané školenia bolo vyhovené. Pri dosahovaní a meraní napĺňania stanoveného cieľa neboli zistené žiadne nedostatky.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia štátneho výkazníctva

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Uskutočnené školenia a odborná asistenciaVýstupu

logická

áno áno áno áno

áno

2010 2011

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. P. Ivánek, VO konsolidácie a súhrnného výkazníctva štátu MF SR

Ing. M. Majorová, PhD., riaditeľka odboru legislatívy a súhrnného výkazníctva štátu MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074040F - Podpora rozvojových úloh v oblasti informatizácie spoločnosti

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 5 478 815 24 398 507 24 398 507
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná rezerva na prostriedky z r. 2012) 0 77 047 77 047
72   -  Vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 76 552 76 552

5 478 815Spolu 24 552 106 24 552 106

Prieskumom trhu v troch základných segmentoch analyzovať indikátory kvality 20 základných služieb verejnej správy ponúkaných on-line.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
V priebehu roka 2013 bol vykonaný kvantitatívny prieskum trhu plne v zmysle cieľov projektu, projekt bol nastavený na aktuálne zmeny v procese riešenia elektronických
služieb verejnej správy tak, aby korešpondoval s aktuálnymi oblasťami rozvoja elektronických služieb verejnej správy a mapoval reálny stav využívania týchto služieb a
so spokojnosťou s ich využívaním. Do projektu boli zaradené ad hoc otázky na aktuálne témy z oblasti eGovernmentu, ktoré sa priamo dotýkajú používateľov
sledovaných služieb. Ukazovateľ sa podarilo naplniť a jeho výsledky sú k dispozícií ďalším analýzam určeným k nastaveniu napĺňania očakávaní používateľov a v zmysle
strategických cieľov v danej oblasti. Vzhľadom na hodnotu projektu v zmysle využitia jeho výsledkov v praxi bol v tomto roku vykonaný aj kvalitatívny prieskum v
segmente občan so zdravotným postihnutím.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Stanovený cieľ považujeme za efektívny. Parametre projektu sú dlhodobo sledované a ich možnosť porovnania v čase ako aj z rôznych štatistických hľadísk spĺňa
očakávanú efektívnosť projektu. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Ciele projektu sú užitočné a napomáhajú k zlepšeniu znalosti a spokojnosti občanov s využívaním vybraných e-služieb verejnej správy ako aj voči verejnej správe ako
takej. Projekt má veľmi dobrú odozvu aj zo strany verejnosti, je dôkaz záujmu o spätnú väzbu úradu so samotnými užívateľmi elektronických služieb verejnej správy.
Následne verejné prezentovanie výsledkov, ich ďalšia analýza, monitoring v čase a následná implementácia rozhodnutí na základe výsledkov prieskumu do praxe je
dôkazom potrebnosti a účinnosti projektu.
S cieľom napĺňať stanovený cieľ bol v roku 2013 zrealizovaný kvalitatívny aj kvantitatívny prieskumný projekt znalosti a spokojnosti využívania vybraných elektronických
služieb verejnej správy v štyroch sledovaných segmentoch: zdravotne postihnutí občania, populácia SR, samotní užívatelia služieb a biznis segment. Časť prieskumu sa
venovala aktuálnym témam v oblasti informatizácie spoločnosti na základe zadania podľa priorít riešenia problémov. Výsledkom projektu sú záverečné správy, ktoré
obsahujú analýzy výsledkov za jednotlivé segmenty v roku 2013, porovnania výsledkov ročníka 2013 s predchádzajúcimi výsledkami, odporučenia ďalších postupov,
upozornenia na pozitívny alebo negatívny vývoj v sledovaných oblastiach s možnosťou možnej spätnej reakcie na vývoj situácie. Projekt je nastavený tak, že je možné
vytvárať aj následné analýzy krížením jednotlivých otázok v zmysle ad hoc požiadaviek záujemcov tak z interného prostredia ako aj z externých záujemcov. Výsledky
projektu z roku 2013 budú v čo najkratšom čase sprístupnené verejnosti na stránke www.informatizacia.sk. Neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a
výsledkov realizovaných aktivít.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informatizácie spoločnosti

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – externý. Periodicita – ročne.
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
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R + 1
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R + 2
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R + 3 R + 4
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R + 5
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Typ:
MJ:

A - Uskutočnený monitoring kľúč. indikátorov kvality a ich analýza v oblasti 20 zákl. služieb v. správyVýstupu

logická

áno áno

2010 2011

áno

áno

áno

áno áno

Do konca roka 2016 zabezpečiť podmienky pre poskytovanie 20 základných služieb verejnej správy v režime on-line a plne elektronicky tak, ako sú definované pre
členské štáty EÚ.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Stanovený cieľ a jeho plnenie posudzované prostredníctvom zvoleného merateľného ukazovateľa posudzujeme ako relevantné. Stanovené ukazovatele sa nedarí
pozitívne napĺňať vzhľadom na to, že v priebehu roka 2010 došlo k prehodnoteniu realizácie projektov OP IS, výsledkom ktorého bolo pozastavenie, prehodnotenie alebo
zrušenie niektorých projektov.  Tým nastal posun v implementácii elektronických služieb verejnej správy.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Stanovený cieľ považujeme za efektívny. Merateľné ukazovatele boli počas 10 rokov sledované v rámci celej EÚ. Od roku 2010 sa zisťovanie v EÚ prestalo vykonávať.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Stanovený cieľ je užitočný a napomáha k lepšej dostupnosti služieb verejnej správy pre občanov a podnikateľov. V roku 2013 boli pripravené výstupy projektu OP IS
Elektronické služby centrálnej ohlasovne, ktoré Ministerstvo vnútra SR nasadilo od 01. 01. 2014 do ostrej prevádzky. Doterajší počet základných online služieb sa tak
zvýšil z 12 na 13. Progresívnejší rozvoj vo zvýšení počtu poskytovaných on-line služieb  očakávame v rokoch 2014 – 2015, vzhľadom na výsledky, ktoré vzídu z aplikácií
riešení projektov financovaných z OP IS.
V návrhu programovej štruktúry na roky 2012 – 2014 bola odôvodnená a navrhnutá úprava merateľných ukazovateľov z dôvodu, že v priebehu roka 2010 došlo k posunu
realizácie projektov OP IS.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informatizácie spoločnosti

Zdroj získavania údajov:
Zdrojom získavania údajov o plnení merateľných ukazovateľov je dokumentácia Odboru riadenia OP IS Sekcie informatizácie spoločnosti. Frekvencia zberu údajov o
plnení merateľných ukazovateľov je priebežná s podporou centrálneho metainformačného systému verejnej správy.
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Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
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R + 1
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R + 5
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Typ:
MJ:

A - Počet zabezpečených základných služieb verejnej správy poskytovaných on-lineVýstupu

počet

17 20

12

2010 2011

10

12
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13

16

12

15 17

Komentár k programovej časti:

Ing. N. Nikšová, odbor informatizácie verejnej správy, Mgr. M. Leščáková, odbor stratégie IS MF SR

Ing. P. Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie informatizácie spoločnosti MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074040J - Finančné riadenie MDVRR SR – MF SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 54 957 54 957

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 9 700 9 700
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 519 519

0Spolu 65 176 65 176

Zabezpečiť komplexný systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Plnenie cieľa tohto projektu/prvku bolo v sledovanom období zabezpečované prostredníctvom nasledovných projektov realizovaných sekciou európskych fondov v rámci
Operačného programu Technická pomoc (projekty schválené riadiacim orgánom OP TP – Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR):
– Školenia a iné aktivity zamerané na informovanie o činnosti certifikačného orgánu;
– Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pracovníkov certifikačného orgánu zapojených do finančného riadenia ŠF a KF – II. časť;
– Preklady a tlmočenie pre potreby certifikačného orgánu;
– Zabezpečenie činnosti certifikačného orgánu;
– Materiálno-technické zabezpečenie certifikačného orgánu.
Sekcia európskych fondov v monitorovanom období k 31. 12. 2013 zaslala na riadiaci orgán v rámci týchto projektov celkovo 12 žiadostí o platbu (11 refundácií a 1
zúčtovanie zálohovej platby).
Cieľ je priebežne napĺňaný.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia európskych fondov, odbor koordinácie finančného riadenia

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – priebežne.
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A - Zabezpečený komplexný systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fonduVýstupu

logická

áno áno

áno

2010 2011

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. V. Štefanková, proj. manaž., odb. koord. finanč. riadenia, odd. tech. pomoci MF SR

Mgr. M. Zubriczká, genelálna riaditeľka sekcie európskych fondov MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074040K - Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 1 720 527 1 720 527

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 303 938 303 938
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 112 552 112 552
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 1 318 896 1 318 896

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 232 780 232 780
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 63 562 63 562

0Spolu 3 752 255 3 752 255

Zabezpečiť finančné zdroje pre financovanie personálnych nákladov zamestnancov Správy finančnej kontroly Bratislava vykonávajúcich vládny audit čerpania
prostriedkov EÚ v programovom období 2007 – 2013.

Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti – bez pripomienok.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti – bez pripomienok.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Refundované prostriedky boli v zmysle uznesenia vlády SR č. 90/2008 použité na financovanie mzdových a ostatných náležitostí oprávnených zamestnancov SFK
Bratislava podieľajúcich sa na implementácií štrukturálnych fondov.
V rámci programu/projektu bola zabezpečená výplata miezd pre zamestnancov na novovytvorených miestach a výplata miezd pre kmeňových zamestnancov
vykonávajúcich vládny audit čerpania prostriedkov EÚ. V roku 2013 boli refundované výdavky (mzdy a prislúchajúce poistné) - 4 žiadosti o platbu, na základe ktorých bol
SFK Bratislava upravený rozpočet o 588 081,54 eur. Z uvedených finančných prostriedkov boli na základe Správy o zistenej nezrovnalosti č. N21300996/S01 viazané v
rozpočte SFK Bratislava finančné prostriedky vo výške 852,26 eur (ŽOP č. 10) a 4 640,11 eur (ŽOP č. 9). V zmysle § 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov boli viazané finančné prostriedky vo výške 283 098,32 eur na použitie
v roku 2014.
V roku 2013 boli použité na výplatu miezd pre zamestnancov na novovytvorených miestach finančné prostriedky vo výške 327 131,00 eur a pre výplatu miezd pre
kmeňových zamestnancov vykonávajúcich vládny audit čerpania prostriedkov EU finančné prostriedky vo výške 230 535,00 eur. Uvedené finančné prostriedky boli
refundované v roku 2012 a 2013.
V roku 2013 bola uzatvorená Zmluva o poskytnutí NFP č. 22220320016 s názvom „Refundácie miezd zamestnancov SFK Bratislava vykonávajúcich činnosti súvisiace s
programovým období 2007 – 2013". Začiatok realizácie uvedeného projektu je 6/2015 a ukončenie projektu 12/2015.

Gestor:
Správa finančnej kontroly Bratislava, odbor ekonomicko-správny

Zdroj získavania údajov:
1) Údaje sa získavajú pravidelne mesačne v rámci informácie o plnení príjmov a čerpania výdavkov, informácia je predmetom rokovania porady vedenia SFK Bratislava.
2) Monitorovacia správa.
3) Účelové (neperiodické) vyhodnocovanie podľa jednotlivých programov/prvkov.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Zabezpečené finančné zdroje na Správe finančnej kontroly BratislavaVýstupu

logická

áno

áno

2010 2011

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť dostatočný počet štátnych zamestnancov Správy finančnej kontroly Bratislava vykonávajúcich vládny audit súvisiaci s programovým obdobím 2007 – 2013.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti – bez pripomienok.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti – bez pripomienok.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Refundované prostriedky boli v zmysle uznesenia vlády SR č. 90/2008 použité na zabezpečenie zvyšovania plnenia funkcie a zabezpečenie plnenia vecných úloh SFK
Bratislava.
Úloha pre rok 2013 bola splnená.

Gestor:
Správa finančnej kontroly Bratislava, odbor ekonomicko-správny

Zdroj získavania údajov:
1) Údaje sa získavajú pravidelne mesačne v rámci informácie o plnení príjmov a čerpania výdavkov, informácia je predmetom rokovania porady vedenia SFK Bratislava.
2) Monitorovacia správa.
3) Účelové (neperiodické) vyhodnocovanie podľa jednotlivých programov/prvkov.
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet  plán. miest na výkon vlád. auditu na nové program. obdobie 2007 – 2013 na SFK BratislavaVýstupu

počet

50

28

2010 2011

28

41

35

50

50

37

33 50

Zabezpečiť kvalitné ľudské zdroje pre výkon oprávnených činností súvisiacich s prevádzkovaním informačných systémov zapojených do čerpania finančných prostriedkov
z fondov EÚ.

Cieľ 9:

Monitorovanie cieľa:
DataCentrum prevádzkuje IS zapojené do čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ. Úlohy vykonávajú pracovníci útvarov v súlade s organizačným poriadkom
DataCentra.

Gestor:
DataCentrum

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet oprávnených zamestnancov DataCentra, ktorých mzda je financovaná z OP TPVýstupu

počet

15 15 15

15

2010 2011

15

15

15

15

15

15

15 15

Zabezpečiť kvalitné ľudské zdroje pre výkon oprávnených činností súvisiacich s implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
Cieľ 13:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol v roku 2013 napĺňaný prostredníctvom realizácie projektu certifikačného orgánu „Zabezpečenie financovania miezd a odmien zamestnancov certifikačného
orgánu MF SR podieľajúcich sa na riadení a implementácii ŠF a KF“ a projektu orgánu auditu „Financovanie miezd zamestnancov orgánu auditu MF SR podieľajúcich sa
na riadení a implementácii ŠF a KF 2012 – 2013“.

Za rok 2013 boli refundované mzdy a odvody zamestnávateľa za 124 zamestnancov MF SR (priemer roku 2013). Na riadiaci orgán boli predložené 3 žiadosti o platbu s
refundáciou mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov sekcie európskych fondov, odboru financovania úradu a sekcie informatizácie spoločnosti za obdobie jún –
august 2012, september – december 2012 a január – júl 2013 a 3 žiadosti o platbu s refundáciou mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov sekcie auditu a
kontroly za celkové obdobie od apríla 2012 do septembra 2013.
Cieľ bol priebežne plnený.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia európskych fondov

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – priebežne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet oprávnených zamestnancov, ktorých mzda je financovaná z OP TPVýstupu

počet

75

2010 2011

124

75 75

Zabezpečiť finančné zdroje pre financovanie personálnych nákladov zamestnancov Správy finančnej kontroly Zvolen vykonávajúcich vládny audit čerpania prostriedkov
EÚ v programovom období 2007 – 2013.

Cieľ 14:

Monitorovanie cieľa:
Správa finančnej kontroly Zvolen prijala v roku 2013 finančné prostriedky EÚ z Operačného programu Technická pomoc na základe žiadosti o platbu v rámci prvku 074
04 0K Posilňovanie administratívnych kapacít MDVRR SR – MF SR v celkovej sume 531 457,67 eur, z toho:
– zdroj 11S1 – Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ v sume 433 882, 08 Eur,
– zdroj 11S2 – Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR v sume 76 580,16 eur,
– zdroj 11S3 – Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata v sume 20 995,43 eur.
Finančné prostriedky boli refundované za výkon vládneho auditu v období od 03/2012 do 06/2013.
Organizácia z uvedených refundovaných finančných prostriedkov čerpala finančné prostriedky vo výške 266 899,71 eur, z toho:
– zdroj 11S1 – Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ v sume 225 037,60 Eur,
– zdroj 11S2 – Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR v sume 31 804,46 eur,
– zdroj 11S3 – Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata v sume 10 057,65 eur.
Nečerpané finančné prostriedky v rámci prvku 074 04 0K boli v roku 2013 presunuté na čerpanie do nasledujúceho rozpočtového roka a to v celkovej výške 264 557,96
eur, z toho:
– zdroj 11S1 – Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ v sume 208 844,48 eur,
– zdroj 11S2 – Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR v sume 44 775,70 eur,
– zdroj 11S3 – Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata v sume 10 937,78 eur.
Finančné prostriedky získané z refundácie platov oprávnených zamestnancov boli v celkovej výške 266 899,71 eur použité na odmeňovanie všetkých zamestnancov v
zmysle uznesenia vlády SR č. 90/2008 a na odvody a príspevky do poisťovní.

Gestor:
Správa finančnej kontroly Zvolen, odbor ekonomicko-správny

Zdroj získavania údajov:
Zdroj interný – odbor ekonomicko-správny. Periodicita – ročne.
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Zabezpečené finančné zdroje pre financ. personálnych nákladov oprávnených zamestnancov SFK ZvolenVýstupu

logická

áno áno

2010 2011

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť dostatočný počet zamestnancov Správy finančnej kontroly Košice vykonávajúcich vládny audit prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu
súvisiaci s programovým obdobím 2007 – 2013.

Cieľ 15:

Monitorovanie cieľa:
Správa finančnej kontroly Košice v roku 2013 čerpala prostriedky z Operačného programu Technická pomoc (ďalej len „OP TP“) na platy zamestnancov a odvody do
poisťovní v celkovej výške 211 985,46 eur. Na základe Zmluvy o nenávratnom finančnom príspevku č. 22220320005 „Financovanie osobných nákladov zamestnancov
Správy finančnej kontroly Košice vykonávajúcich činnosti súvisiace s programovým obdobím 2007- 2013“ (tento projekt trval od januára 2007 do júna 2011) čerpala
zdroje viazané rozpočtovým opatrením MF SR v roku 2012 podľa § 8 ods. 6 a § 18 ods. 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a uvoľnené v roku 2013 vo výške 6 400,00 eur. Na základe Zmluvy o nenávratnom finančnom
príspevku č. 22220320013 „Zabezpečenie osobných nákladov zamestnancov Správy finančnej kontroly Košice vykonávajúcich činnosti súvisiace s programovým
obdobím 2007- 2013“ (uzatvorená na obdobie od 07/2011 do 12/2015) Správa finančnej kontroly Košice čerpala finančné prostriedky vo výške 205 585,46 eur. K 31. 12.
2013 boli viazané prostriedky rozpočtovým opatrením MF SR vo výške 209 626,80 eur. V roku 2013 bolo do oprávnených aktivít OP TP zapojených mesačne v priemere
37 zamestnancov.

Gestor:
Správa finančnej kontroly Košice

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – štvrťročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Priemerný počet zamestnancov SFK Košice, ktorých osobné náklady sú refundované z OP TPVýstupu

počet

26

2010 2011

37

26 26

Komentár k programovej časti:

Ing. E. Sekuciová, Ing. Z. Štefkovičová, Ing. O. Jančová, JUDr. D. Čabalová, D. Ondrušová

Mgr. M. Zubriczká, JUDr. O. Polášková, Ing. R. Hudák, Ing. P. Gallo, Ing. M. Kollár

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074040L - Informačné systémy MDVRR SR – MF SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 328 611 328 611

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 58 000 58 000
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 15 901 15 901
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 72 545 72 545

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 12 802 12 802
0Spolu 487 860 487 860

Zabezpečiť technickú podporu zamestnancov Správy finančnej kontroly Zvolen v súvislosti s výkonom vládneho auditu a ostatných činností súvisiacich s vládnym
auditom prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu programového obdobia 2007 – 2013.

Cieľ 11:

Monitorovanie cieľa:
Správa finančnej kontroly Zvolen prijala v roku 2013 refundované finančné prostriedky EÚ z Operačného programu Technická pomoc na základe žiadostí o platbu v rámci
prvku 074 04 0L Informačné systémy MDVRR SR – MF SR na zabezpečenie technickej podpory zamestnancov, dovybavenie Správy finančnej kontroly Zvolen
hardvérovým a softvérovým vybavením pre zabezpečenie efektívneho výkonu vládneho auditu prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu programového
obdobia 2007-2013 oprávnených zamestnancov Správy finančnej kontroly Zvolen v celkovej sume 13 389,73 eur, z toho:
– zdroj 11S1 – Európsky fond regionálneho rozvoja – prostriedky EÚ v sume 9 746,30. eur,
– zdroj 11S2 – Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR v sume 1 720,13 eur,
– zdroj 11S3 – Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata v sume 1 923,30 eur.
Organizácia refundované finančné prostriedky prijaté v roku 2013 nečerpala, ale ich v celkovej výške 13 389,73 eur presunula na čerpanie do nasledujúceho
rozpočtového roka.
Správa finančnej kontroly Zvolen plánovala refundovať finančné prostriedky na výpočtovú techniku už v roku 2012. Vzhľadom na komplikovanú a následne aj zrušenú
verejnú súťaž nebolo možné predložiť na riadiaci orgán  v termíne do 15. 10. 2012 žiadosti o platbu, pretože organizácia v tom čase nevedela vypočítať výšku
oprávnených výdavkov, ktorá vyplýva z výkazov práce zamestnancov vykonávajúcich oprávnené aktivity. Túto bolo možné vypočítať až po skončení mesiaca október.
Podľa predložených projektov organizácia predpokladala v roku 2012 refundovať finančné prostriedky v sume 13 500 eur a v roku 2013 v sume 8 000 eur. Nižšia
refundácia finančných prostriedkov bola v dôsledku vysúťaženia nižších cien za nákup výpočtovej techniky a tiež nižšieho percenta oprávnených výdavkov, ako sa
pôvodne plánovalo v projekte.

Gestor:
Správa finančnej kontroly Zvolen, odbor ekonomicko-správny

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný, odbor ekonomicko-správny. Periodicita – ročne.
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Zabezpečená refundácia prostriedkov na výpočtovú techniku oprávnených zamestnancov SFK ZvolenVýstupu

logická

2010 2011

nie

áno

áno

áno

Zabezpečiť efektívne fungovanie IT systémov v oblasti finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
Cieľ 12:

Monitorovanie cieľa:
Projekt „ISUF – zabezpečenie podpory produktívnej prevádzky pre roky 2009 – 2011“ bol ukončený k 31. 12. 2011.
Po úspešnom ukončení uvedeného projektu bol predložený a následne riadiacim orgánom schválený projekt „ISUF zabezpečenie podpory produktívnej prevádzky 2“.
Všetky žiadosti o platbu, ktoré boli predložené v roku 2013, boli refundované z uvedeného projektu. Vzhľadom k tom, že daný projekt neobsahoval úpravu systému ISUF
pre programové obdobie 2014 – 2020, koncom roka 2013 bola predložená žiadosť o mimoriadne ukončenie zmluvy o poskytnutí NFP na riadiaci orgán OP TP a po
ukončení sa predloží ďalší projekt.
Projekt s názvom „ISUF zabezpečenie podpory a rozvoja“ plánujeme predložiť v prvom štvrťroku 2014.
Cieľ je priebežne napĺňaný.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia európskych fondov

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – priebežne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Zefektívnené finančné riadenie štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu prostredníctvom IT systémovVýstupu

logická

áno áno

áno

2010 2011

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť rozšírenie funkcionality informačného systému CEDIS pre zabezpečenie činností orgánu auditu v období 2012 – 2015.
Cieľ 13:

Monitorovanie cieľa:
V priebehu roku 2013 boli v rámci projektu sekcie auditu a kontroly prostredníctvom Operačného programu Technická pomoc predložené na refundáciu 3 zmenové
požiadavky na rozšírenie funkcionality informačného systému CEDIS. Kontinuálnym rozširovaním funkcionalít je zabezpečená požiadavka efektívneho monitorovania
plnenia úloh Orgánu auditu podľa existujúcich legislatívnych noriem SR a EÚ.
Merateľný ukazovateľ za rok 2013 bol naplnený na 150 %.

Gestor:
Miniterstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané z interných zdrojov na polročnej báze.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet refundovaných zmenových požiadaviek informačného systému CEDISVýstupu

počet

2

2010 2011

3

2 2

Komentár k programovej časti:

Ing. M. Tóthová, MF SR, Ing. Z. Jelenková, MF SR, Ing. O. Jančová, SFK Zvolen

Mgr. M. Zubriczká, MF SR, Ing. M. Vanko, PhD., MBA, MF SR, Ing. R. Hudák, SFK Zvolen

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074040M - Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov MDVRR SR – MF SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 11 023 11 023

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 946 1 946
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 533 533

0Spolu 13 502 13 502

Zabezpečiť implementáciu systému podpory zavádzania inovatívnych finančných nástrojov.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Implementácia inovatívnych finančných nástrojov (iniciatívy JEREMIE) je zabezpečená a naďalej prebieha.

Holdingový fond JEREMIE je v programovom období 2007 – 2013 v SR financovaný zo ŠF EÚ z troch operačných programov: z Operačného programu
Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „OP KaHR“), Operačného programu Výskum a vývoj (ďalej len „OP VaV“) a Operačného programu Bratislavský kraj
(ďalej len „OP BK“) a je riadený EIF prostredníctvom spoločnosti SZRF, s.r.o. Celkový rozpočet holdingového fondu JEREMIE v súčasnosti predstavuje 100 mil. eur,
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pričom finančné prostriedky majú byť, v súlade s aktuálnou investičnou stratégiou, použité na financovanie nástroja rizikového kapitálu v objeme 31 mil. eur (OP VaV a
OP BK), na portfóliové záruky v objeme 49,7 mil. eur (OP KaHR) a na portfóliové úvery zdieľaného rizika vo výške 13,3 mil. eur (OP KaHR).
Prehľad alokácií v rámci iniciatívy JEREMIE v SR (v eur):

Operačný program             Európsky fond                          Národné                      Celková alokácia
                                     regionálneho rozvoja             spolufinancovanie
                                                  (ERDF)
OP KaHR                                  57 000 000                         10 058 823                          67 058 823
OP BK                                         3 000 000                              529 412                            3 529 412
OP VaV                                     25 000 000                           4 411 765                          29 411 765
Spolu                                         85 000 000                         15 000 000                        100 000 000

Aktuálny stav jednotlivých finančných nástrojov je nasledovný:

FLPG – Portfóliová záruka prvej straty
Koncom marca 2013 boli podpísané záručné zmluvy s tromi komerčnými bankami. Od prelomu júna a júla 2013 tieto banky poskytujú na základe záručných zmlúv nové
úvery pre slovenské malé a stredné podniky (ďalej len „MSP“) v celkovej výške 170 mil. eur. Dňa 20. 11. 2013 bola podpísaná záručná zmluva so štvrtou bankou, ktorá
bude od 01. 01. 2014 na jej základe poskytovať nové úvery pre MSP v dodatočnom objeme 75,6 mil. eur.

RC – Rizikový kapitál
K 31. 12. 2013 EIF ukončil negociácie s prvým manažérom fondov rizikového kapitálu a začiatkom roka 2014 sa očakáva spustenie nástroja rizikového kapitálu. K 31. 12.
2013 bol EIF na základe novej skrátenej výzvy, otvorenej 25. 10. 2013 a uzavretej 08. 11. 2013, v procese výberu druhého manažéra pre spoločné investovanie (co-
investment). Celková alokácia pre rizikový kapitál predstavuje 31 mil. eur.

*Monitorovanie cieľa č. 3 pokračuje v rámci komentára k programovej časti.

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – priebežne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie implementácie systému podpory zavádzania inovatívnych finančných nástrojovVýstupu

logická

áno áno

áno

2010 2011

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť finančné zdroje pre financovanie oprávnených mzdových nákladov zamestnancov Ministerstva financií SR podieľajúcich sa na podpore inovatívnych
finančných nástrojov.

Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Projekt „Financovanie miezd a odmien zamestnancov Ministerstva financií SR podieľajúcich sa na podpore zavádzania inovatívnych finančných nástrojov“ je financovaný
z Operačného programu Technická pomoc. Projekt je zameraný na refundáciu mzdových nákladov oprávnených zamestnancov Ministerstva financií SR, ktorí sa
podieľajú na implementácii systému podpory inovatívnych finančných nástrojov.
Celkovom bolo k 31. 12. 2013 v rámci projektu schválených a uhradených 8 žiadostí o platbu. Oprávnené mzdové výdavky za 3 zamestnancov Ministerstva financií SR
(priemer roku 2013) podieľajúcich sa na implementácii systému podpory inovatívnych finančných nástrojov v roku 2013 budú zahrnuté do žiadosti o platbu v roku 2014.
Cieľ je priebežne plnený.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia európskych fondov

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – priebežne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet zamestnancov, ktorých platy sú refundovanéVýstupu

počet

2

2010 2011

3

2

2

0

2

3

3 2

Komentár k programovej časti:
*Pokračovanie monitorovania cieľa č. 3:

PRSL - Portfóliový úver zdieľaného rizika
Po otvorení výzvy pre finančných sprostredkovateľov 15. 05. 2013 a jej uzavretí 30. 06. 2013, EIF v októbri 2013 vybral 2 komerčné banky pre nástroj portfóliového úveru
zdieľaného rizika (PRSL) s alokáciou vo výške 13,3 mil. eur a k 31.12. 2013  ukončil zmluvné negociácie s jednou z nich na celkový objem nových úverov pre MSP vo výške
16,6 mil. eur. Podpis zmluvy a nové úvery pre MSP v rámci tohto nástroja sa očakávajú v januári 2014.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia medzinárodných vzťahov

MSc. M. Košina, odb. medz. inštitúcií MF SR, Ing. E. Sekuciová, odb. koord. fin. riad. MF SR

Ing. M. Virčík, GR sekcie. medz. vzťahov, Mgr. M. Zubriczká, GR sekcie európ. fondov MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074040N - Technická asistencia OP INTERACT II 2007-2013

Zabezpečiť funkčnosť certifikačného orgánu vo vzťahu k operačnému programu INTERACT II 2007-2013.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Projekt v rámci OP INTERACT II má sekcia európskych fondov schválený na riadiacom orgáne, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj.
V roku 2013 bola na riadiaci orgán predložená 1 žiadosť o platbu – refundáciu. K 31. 12. 2013 bolo za projekt celkovo predložených 5 žiadostí o platbu (žiadosti o
refundáciu), 1 žiadosť o platbu (zálohová platba) a 1 žiadosť o platbu (zúčtovanie zálohovej platby). Všetky žiadosti o platbu boli do 31. 12. 2013 uhradené.
Cieľ je priebežne napĺňaný.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia európskych fondov
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Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – priebežne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet zamestnancov CO, ktorí využívajú výsledky projektu počas realiz. projektu a po  jeho ukonč.Výstupu

počet

15

34

2010 2011

71

12

71

12

71

26

71 71

Zabezpečiť funkčnosť orgánu auditu vo vzťahu k operačnému programu INTERACT II 2007 – 2013 zabezpečením vykonávania auditov.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľom prvku je zabezpečiť efektívnu implementáciu programu INTERACT II a to prostredníctvom overovania funkčnosti systémov riadenia a kontroly v orgánoch
zapojených do implementácie programu a overovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov programu. Sekcia auditu a kontroly je
orgánom auditu tohto programu a výkon auditov zabezpečuje v spolupráci so Správou finančnej kontroly Bratislava. V roku 2013 sa začali 2 vládne audity, ktoré vykonala
Správa finančnej kontroly Bratislava. Oba vládne audity sú predmetom refundácie projektu Orgánu auditu z programu INTERACT II.
Merateľný ukazovateľ prvku za rok 2013 dosiahol 100 %.

Gestor:
Miniterstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané na štvrťročnej báze.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet auditov vykonaných počas realizácie a po skončení projektuVýstupu

počet

2

1

2010 2011

2

2

2

2

2

2

2 2

Komentár k programovej časti:

Ing. E. Sekuciová, odb. koord. fin. riad. MF SR, Ing. Z. Jelenková, odb. VA vl. zdr. a PR MF SR

Ing. E. Sekuciová, odb. koord. fin. riad. MF SR, Ing. Z. Jelenková, odb. VA vl. zdr. a PR MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074040O - Technická asistencia OP Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

11L1   -  Európsky fond pre rybné hospodárstvo (prostriedky EÚ) 0
11L2   -  Európsky fond pre rybné hospodárstvo - spolufinancovanie zo ŠR 0
13L1   -  Európsky fond pre rybné hospodárstvo (prostriedky EÚ) 0 15 238 15 238
13L2   -  Európsky fond pre rybné hospodárstvo - spolufinancovanie zo ŠR 0 5 079 5 079

0Spolu 20 318 20 318

Zabezpečiť efektívny výkon auditov v rámci OP Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 v súlade s príslušnými požiadavkami EÚ.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľom prvku je podporovať efektívnu implementáciu operačného programu Rybné hospodárstvo (ďalej len „OP Rybné hospodárstvo“) a to overovaním účinnosti
riadiacich a kontrolných mechanizmov orgánov, ktoré sú zapojené do jeho implementácie, a prostredníctvom overovania hospodárnosti nakladania s prostriedkami
alokovanými na program. Uvedené ciele sa realizujú výkonom systémových auditov a auditov operácií OP Rybné hospodárstvo. V roku 2013 sa vykonali 2 audity,
systémový audit aj audit operácií.
Aktuálne plnenie prvku vo vzťahu k plánu predstavuje za rok 2013 naplnenie na 100 %.

Poznámka:
Z dôvodu ukončenia projektu Orgánu auditu implementovaného v rámci programu OP Rybné hospodárstvo vo februári 2013 bol tento cieľ navrhnutý na vypustenie v
rámci návrhu Programovej štruktúry na roky 2014-2016.

Gestor:
Miniterstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané z interných zdrojov na polročnej báze.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet auditov vykonaných počas realizácie OP Rybné hospodárstvo SR 2007-2013Výstupu

počet

2 2

2

2010 2011

2

3

2

2

2

2

2 2

Zabezpečiť funkčnosť certifikačného orgánu vo vzťahu k operačnému programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Projekt v rámci OP Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 má sekcia európskych fondov schválený riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja

Vytlačené dňa: 07.04.2014 26 / 53



vidieka SR.
Sekcia európskych fondov v roku 2013 nepredložila žiadnu žiadosť o platbu – refundáciu. (K 31. 12. 2012 bolo v rámci projektu podaných celkovo 6 žiadosti o platbu –
refundáciu).
Výdavky, ktoré vznikli realizáciou pracovných ciest zamestnancov sekcie európskych fondov súvisiacich s OP Rybné hospodárstvo, budú predložené na refundáciu v
roku 2014.
Cieľ je zatiaľ priebežne napĺňaný.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia európskych fondov

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – priebežne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet zamestnancov CO, ktorí využívajú výsledky projektu počas realiz. projektu a po jeho ukonč.Výstupu

počet

2

32

2010 2011

28

9

12

6

2

25

28 2

Komentár k programovej časti:

Ing. E. Sekuciová, odb. koord. fin. riad. MF SR, Ing. Z. Jelenková, odb. VA vl. zdr. a PR MF SR

Mgr. M. Zubriczká, GR sek. eur. fondov, Ing. M. Vanko, PhD., MBA, GR sek. auditu a kontroly

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074040P - Technická pomoc Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013

Zabezpečiť efektívny výkon auditov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika (CBC SR–ČR) 2007-2013 v súlade s nariadením
Rady (ES) č. 1083/2006.

Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľom prvku je zabezpečiť efektívnu implementáciu programu cezhraničnej spolupráce SR–ČR (CBC SR–ČR) a to prostredníctvom overovania funkčnosti jednotlivých
orgánov zapojených do implementácie a overovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov programu. Tieto ciele sa dosahujú
prostredníctvom výkonu systémových auditov a auditov operácií CBC SR–ČR na území SR.
V roku 2013 boli zo strany Ministerstva financií SR zrealizované 2 vládne audity, z toho jeden systémový audit a jeden audit operácií. Merateľný ukazovateľ tak bol
naplnený na 100 %.

Gestor:
Miniterstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané z interných zdrojov na polročnej báze.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet auditov vykonaných počas realizácie programu CBC SR–ČRVýstupu

počet

2

2

2010 2011

2

3

2

2

2

2

2 2

Zabezpečiť funkčnosť certifikačného orgánu vo vzťahu k Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 v súlade s nariadením
Rady (ES) č. 1083/2006.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Projekt v rámci OP CS SR–ČR má sekcia európskych fondov schválený riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.
V roku 2013 boli schválené i uhradené dve žiadosti o platbu (č. 2, 3), ktorými boli refundované oprávnené výdavky za obdobie od 01. 05. 2011 do 30. 04. 2013. Zároveň
sekcia európskych fondov podala národnému kontrolórovi pre výkon prvostupňovej kontroly zoznam deklarovaných výdavkov č. 6 za obdobie od 01. 05. 2013 do 31. 10.
2013. K 31. 12. 2013 prebiehala kontrola oprávnenosti deklarovaných výdavkov.
Cieľ je priebežne napĺňaný.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia európskych fondov

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – priebežná.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet zamestnancov CO, ktorí využívajú výsledky projektu počas realiz. projektu a po jeho ukonč.Výstupu

počet

10

0

2010 2011

28

25

20

11

10

0

28 10

Komentár k programovej časti:

Ing. E. Sekuciová, odb. koord. fin. riad. MF SR, Ing. Z. Jelenková, odb. VA vl. zdr. a PR MF SR

Mgr. M. Zubriczká, GR sek. eur. fondov, Ing. M. Vanko, PhD., MBA, GR sek. auditu a kontroly

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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074040Q - Technická pomoc Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

11B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 0 0

13B5   -  Programy európskej územnej spolupráce programového obdobia 2007 – 2013 (okrem Programu
cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika) 0 1 495 1 495

0Spolu 1 495 1 495

Zabezpečiť funkčnosť skupiny audítorov v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovenská republika (CBC PL–SK) 2007-2013, vykonávajúcej úlohy podľa
článku 62 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľom prvku je zabezpečiť efektívnu implementáciu programu cezhraničnej spolupráce PL–SR (CBC PL–SR) a to prostredníctvom zapojenia sa do overovania
funkčnosti orgánov implementujúcich program a overovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov programu. Sekcia auditu a
kontroly nie je priamo zodpovedná za výkon systémových auditov ani auditov operácií programu, ale spolupracuje s orgánom auditu programu CBC PL–SR, ktorým je
Ministerstvo regionálneho rozvoja Poľskej republiky.
V roku 2013 bola sekcia auditu a kontroly zapojená len do výkonu auditu operácií, z ktorého bola vypracovaná 1 správa z vládneho auditu. Ministerstvo financií SR
nebolo zo strany orgánu auditu CBC PL–SR požiadané o vykonanie iných auditov. Merateľný ukazovateľ projektu tak bol naplnený na 50 %.

Gestor:
Miniterstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané z interných zdrojov na polročnej báze.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet správ z auditov vykonaných počas implementácie Programu CBC PL–SK 2007-2013 na území SRVýstupu

: počet

2

1

2010 2011

2

2

2

1

2

1

2 2

Komentár k programovej časti:

Ing. Z. Jelenková, odbor vládneho auditu vlastných zdrojov a projektového riadenia MF SR

Ing. M. Vanko, PhD., MBA, generálny riaditeľ sekcie auditu a kontroly MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074040S - Fond technickej asistencie finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu

Zabezpečiť komplexný systém finančného riadenia finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Plnenie cieľa je zabezpečované prostredníctvom projektu realizovaného sekciou európskych fondov na základe Dohody o čerpaní prostriedkov Fondu technickej
asistencie a fondu pre bilaterálne vzťahy na národnej úrovni v rámci Finančného mechanizmu EHP a NFM v programovom období 2009 – 2014, a to formou refundovania
oprávnených výdavkov – najmä miezd a cestovných výdavkov zamestnancov podieľajúcich sa na zabezpečovaní systému finančného riadenia finančného mechanizmu
EHP a Nórskeho finančného mechanizmu. K 31. 12. 2013 bolo v rámci tohto projektu predložených celkom 5 zoznamov účtovných dokladov zahŕňajúcich oprávnené
výdavky certifikačného orgánu za obdobie 02/2011 až 08/2013 (podklady k priebežným finančným správam č. 1 až 5) a zrealizované 4 priebežné platby.
Cieľ je priebežne napĺňaný.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia európskych fondov

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – priebežná.
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A - Zabezpečený komplexný systém finanč. riadenia finanč. mechanizmu EHP a Nórskeho finanč. mechanizmuVýstupu

logická

áno áno

2010 2011

áno

áno áno

Zabezpečiť funkčnosť orgánu auditu vo vzťahu k Nórskemu finančnému mechanizmu a finančnému mechanizmu EHP.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľom prvku je zabezpečiť efektívnu implementáciu Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EPH (ďalej len „NFM a FM EHP“), a to
prostredníctvom overovania funkčnosti jednotlivých orgánov zapojených do implementácie a overovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti vynakladania
prostriedkov programu. Tieto ciele sa dosahujú prostredníctvom výkonu systémových auditov a auditov operácií NFM a FM EHP.
V roku 2013 sa realizovali prípravné úlohy súvisiace so začiatkom implementácie NFM a FM EHP pre konečných prijímateľov. Z tohto dôvodu orgán auditu uskutočnil len
jeden audit (audit súladu) zameraný na overenie funkčnosti riadiacich a kontrolných systémov NFM a FM EHP. Nakoľko reálne čerpanie prostriedkov konečnými
príjemcami ešte nenastalo, audit operácií sa zatiaľ nerealizoval.
V roku 2013 bol merateľný ukazovateľ naplnený na 50 %.

Gestor:
Miniterstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané z interných zdrojov na polročnej báze.
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A - Počet auditov vykonaných počas implementácie Nórskeho finanč. mechanizmu a finanč. mechanizmu EHPVýstupu

počet

2 2

2010 2011

1

2 2

Komentár k programovej časti:

Ing. E. Sekuciová, odb. koord. fin. riad. MF SR, Ing. Z. Jelenková, odb. VA vl. zdr. a PR MF SR

Mgr. M. Zubriczká, GR sek. eur. fondov, Ing. M. Vanko, PhD., MBA, GR sek. auditu a kontroly

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07406 - Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru

Informačné systémy riadenia verejných financií ako zdroj presných a včasných informácií.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 41 449 185 46 170 366 46 169 001
131B   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) 0 1 721 728 1 721 728
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná rezerva na prostriedky z r. 2012) 0 5 952 774 5 951 689

41 449 185Spolu 53 844 868 53 842 418

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0740601 - Informačný systém pre systém štátnej pokladnice

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 17 693 200 17 502 300 17 502 300
131B   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) 0 1 586 415 1 586 415
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná rezerva na prostriedky z r. 2012) 0 2 000 000 2 000 000

17 693 200Spolu 21 088 715 21 088 715

Zabezpečiť pozáručný servis, poskytované štandardné služby softvérovej  podpory a aktualizáciu licencií SW Informačného systému pre systém štátnej pokladnice.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Stanovený cieľ „zabezpečiť pozáručný servis, poskytované štandardné služby softvérovej podpory a aktualizáciu licencií SW Informačného systému pre systém štátnej
pokladnice“ bol v roku 2013 splnený na 100 %. Neboli zistené žiadne nedostatky pri dosahovaní a meraní požadovanej hodnoty stanoveného kritéria.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Pri napĺňaní uvedeného cieľa boli použité finančné prostriedky alokované v rozpočte Ministerstva financií SR, ktoré boli vynaložené efektívne a hospodárne za účelom
dosiahnutia maximálnej hodnoty merateľného ukazovateľa stanoveného cieľa.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
V roku 2013 bol stanovený cieľ dosiahnutý v spolupráci s externým dodávateľom prostredníctvom:
1) Zmluvy o poskytovaní služieb štandardnej podpory a údržby softvérových produktov s int. č. 4600000677, ktorá bola uzatvorená medzi Ministerstvom financií SR a
spoločnosťou Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. dňa 30. 12. 2009. Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie poskytovania služieb súvisiacich s údržbou softvérových produktov
a licencií pre Informačný systém pre systém štátnej pokladnice, ktoré sú v správe Ministerstva financií SR. Na základe dôsledného monitorovania prevádzky
informačného systému neboli zistené v priebehu roka žiadne závažné výpadky jeho činnosti a systém prešiel viacerými aktualizáciami, na základe čoho je možné
konštatovať, že systém fungoval spoľahlivo a softvérové produkty, z ktorých pozostáva, sú aktuálne.
2) Zmluvy o poskytovaní aplikačnej podpory pre Informačný systém pre systém štátnej pokladnice s int. č. 4600000679, ktorá bola uzatvorená medzi Ministerstvom
financií SR a spoločnosťou Hewlett-Packard Slovakia, s.r.o. dňa 11. 01. 2010. Účelom tejto zmluvy bolo zabezpečenie podpory kľúčových používateľov a administrátorov
Informačného systému pre systém štátnej pokladnice a priebežné riešenie ich požiadaviek.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia štátneho výkazníctva

Zdroj získavania údajov:
Periodicita – ročne.
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MJ:

A - Percento zabezpečenia pozáručného servisu, úprav SW, SW podpory a aktualizácie licenciíVýstupu

%

100 100

100

2010 2011

100

100

100

100

100

100

100 100
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Zabezpečiť prevádzku Informačného systému pre systém štátnej pokladnice (IS SŠP).
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2013 bola zabezpečená realizácia prostriedkov na servisné služby pre HW a SW a udržiavanie prevádzky IS SŠP, štandardné služby na údržbu a podporu SW a
HW. Cieľom je zabezpečenie IS SŠP vrátane SW a HW supportu.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
DataCentrum

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročne. Funkcionalita IS je zabezpečená prostredníctvom DataCentra a externými dodávateľmi.
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A - Zabezpečená prevádzka IS SŠPVýstupu

logická

áno áno áno áno

áno

2010 2011

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť rozvoj Informačného systému pre systém štátnej pokladnice.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Stanovený cieľ „zabezpečiť rozvoj Informačného systému pre systém štátnej pokladnice“ (ďalej len „IS pre SŠP“) bol v roku 2013 splnený. Vzhľadom na dôležitosť
postavenia systému štátnej pokladnice a tiež vo väzbe na úlohy vyplývajúce z Programového vyhlásenia vlády SR je možné konštatovať, že bol stanovený vhodne.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Dosiahnutie stanoveného cieľa bolo zabezpečené internými kapacitami prostredníctvom spolupráce pracovníkov MF SR, zástupcov viacerých rezortných organizácií
(Štátna pokladnica, ARDAL a DataCentrum). Na plnení cieľa sa tiež podieľali zástupcovia externého dodávateľa IS pre SŠP na základe uzatvorených zmlúv o podpore k
informačnému systému štátnej pokladnice. V priebehu roka 2013 bolo zrealizovaných viacero zmenových konaní informačného systému, ktoré vychádzali z požiadaviek
klientov Štátnej pokladnice a tiež používateľov systému. Zmenové konania, ktorých realizácia bola schválená, sa podarilo implementovať úspešne do živej prevádzky,
pričom všetky splnili očakávania a ciele, ktoré boli na ne kladené pri efektívnom využití verejných prostriedkov.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Realizácia vyššie uvedených zmenových konaní prispela k zvýšeniu kvality fungovania informačného systému štátnej pokladnice ako celku a viedla zároveň k
skvalitneniu služieb systému vo vzťahu ku klientom ako aj ďalším pracovníkom verejnej správy využívajúcich tento systém. Výsledkom zmenových konaní bolo zvýšenie
komfortu práce so systémom, zníženie miery operačného rizika pri práci s ním, najmä v oblasti chybovosti pri vkladaní údajov do systému a tiež rizika možnej straty
údajov.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia štátneho výkazníctva

Zdroj získavania údajov:
Periodicita – ročne.
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A - Zabezpečený rozvoj Informačného systému pre systém štátnej pokladniceVýstupu

logická

áno

áno
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áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Z. Chebeňová, odd. správy SŠP MF SR, D. Ondrušová, ved. odd. ekon. DataCentra

Ing. M. Viest, VO správy SŠP, Ing. A. Hajdúch, RO SŠP MF SR, Ing. M. Kollár, riad. DataCentra

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0740602 - Rozpočtový informačný systém

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 4 970 878 4 446 599 4 445 498
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná rezerva na prostriedky z r. 2012) 0 2 000 000 2 000 000

4 970 878Spolu 6 446 599 6 445 498

Zabezpečiť prevádzku Rozpočtového informačného systému (RIS).
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2013 bola zabezpečená prevádzka RIS vrátane údržby a servisu koncových zariadení.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
DataCentrum

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročne. Funkcionalita IS je zabezpečená prostredníctvom DataCentra a externými dodávateľmi.
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Zabezpečiť požadovaný rozvoj a súlad so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu Rozpočtového informačného systému.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Na rok 2013 bol merateľný ukazovateľ stanovený na „áno“. Všetky prijaté a platné zákony a metodické usmernenia v roku 2013 boli premietnuté do funkčnosti
rozpočtového informačného systému, t. j. v roku 2013 bol zabezpečený požadovaný rozvoj a súlad so zákonmi a metodickými usmerneniami.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
V roku 2013 bol zabezpečený požadovaný rozvoj a súlad so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu Rozpočtového
informačného systému. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi na základe schválených požiadaviek na zmenu Rozpočtového
informačného systému a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít. Rozvoj Rozpočtového informačného systému v roku
2013 zabezpečil efektívnejšiu prácu s rozpočtovými prostriedkami a umožňuje lepšie analyzovať a hodnotiť vynakladanie rozpočtových prostriedkov.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informatizácie spoločnosti, odbor informačných technológií

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročne.
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A - Zabezpečený rozvoj Rozpočtového informačného systémuVýstupu
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Komentár k programovej časti:

Ing. M. Vician, odd. projektového riadenia MF SR, D. Ondrušová, ved. odd. ekon. DataCentra

Ing. E. Minarovič, riaditeľ odb. informač. technológií MF SR, Ing. M. Kollár, riaditeľ DataCentra

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0740603 - Informačný systém účtovníctva fondov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 085 133 493 002 493 002
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná rezerva na prostriedky z r. 2012) 0 269 930 268 845

1 085 133Spolu 762 932 761 847

Zabezpečiť požadovaný rozvoj a súlad so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu Informačného systému účtovníctva
fondov.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
V roku 2013 bola naplánovaná hodnota merateľných ukazovateľov na 100, čo sa aj v roku 2013 podarilo naplniť. Počet schválených k počtu realizovateľných požiadaviek
na zmenu v sledovanom období bol rovnaký, z čoho vyplýva hodnota merateľného ukazovateľa 100.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Počas roku 2013 bol zabezpečený požadovaný rozvoj a súlad s metodickými usmerneniami a zákonmi na základe schválených požiadaviek na zmenu Informačného
systému účtovníctva fondov. Stanovený cieľ považujeme za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v
neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená na 100 % v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi na základe schválených požiadaviek na zmenu
Informačného systému účtovníctva fondov a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít. Dosiahnuté výsledky prispeli k
skvalitneniu využívania informačného systému jeho používateľmi.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informatizácie spoločnosti, odbor informačných technológií

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – polročne.
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A - Pomer počtu realizovaných zmenových požiadaviek k počtu schválených požiadaviek v %Výstupu

%

100 100 100 100

100

2010 2011

100

100

100

100

100

100

100 100

Zabezpečiť prevádzku Informačného systému účtovníctva fondov (IS UF).
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2013 bola zabezpečená prevádzka IS účtovníctva fondov v požadovanom rozsahu a kvalite.
Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
DataCentrum

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročne. Funkcionalita IS je zabezpečená prostredníctvom DataCentra a externými dodávateľmi.
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Zabezpečiť splnenie požiadaviek na podporu produktívnej prevádzky Informačného systému účtovníctva fondov.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
V roku 2013 bola naplánovaná hodnota merateľných ukazovateľov na 100, čo sa aj podarilo naplniť. Pomer počtu realizovaných požiadaviek na podporu produktívnej
prevádzky ISUF v sledovanom období bol rovnaký ako plánovaný, z čoho vyplýva hodnota merateľného ukazovateľa 100.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Počas roku 2013 bola zabezpečená požadovaná podpora Informačného systému účtovníctva fondov v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi. Stanovený cieľ
považujeme za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená na 100 % v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi na základe počtu realizovaných požiadaviek na podporu
Informačného systému účtovníctva fondov a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít. Dosiahnuté výsledky prispeli k
skvalitneniu využívania informačného systému jeho používateľmi.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informatizácie spoločnosti, odbor informačných technológií

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Pomer počtu realiz. požiadaviek na podporu produkt. prevádzky k počtu zaslaných požiadaviek v %Výstupu

%

100 100 100 100

100

2010 2011

100

100

100

100

100

100

100 100

Komentár k programovej časti:

Ing. M. Vician, odd. projekt. riadenia MF SR, D. Ondrušová, ved. odd. ekon.  DataCentra

Ing. E. Minarovič, riaditeľ odb. informač. technológií MF SR, Ing. M. Kollár, riaditeľ DataCentra

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0740604 - Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 15 955 531 20 428 125 20 427 860
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná rezerva na prostriedky z r. 2012) 0 545 000 545 000

15 955 531Spolu 20 973 125 20 972 860

Zabezpečiť prevádzku Podpornej infraštruktúry pre Informačné systémy riadenia verejných financií.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2013 bola zabezpečená prevádzka Podpornej infraštruktúry pre informačné systémy riadenia verejných financií, hlavne zabezpečenie telekomunikačných služieb,
služieb spojených s údržbou využívaného softvéru bezpečnosti IS.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
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DataCentrum

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročne. Funkcionalita IS je zabezpečená prostredníctvom DataCentra a externými dodávateľmi.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Zabezpečená prevádzka podpornej infraštruktúry pre IS riadenia verejných financiíVýstupu

logická

áno áno áno áno

áno

2010 2011

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť automatickú komunikáciu systémov riadenia verejných financií prostredníctvom integračnej platformy SAP PI.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
V rámci prvku 0740604 sú zabezpečované činnosti pre Integračnú platformu SAP PI, ktorá zabezpečuje integráciu systémov riadenia verejných financií. Plánovaný počet
prepojených systémov riadenia verejných financií bol za rok 2013 prekročený o štyri informačné systémy.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Stanovený cieľ považujeme za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k
výdavkom.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi na základe skutočne dosiahnutého počtu prepojených systémov
riadenia verejných financií a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít. V budúcnosti budú postupne realizované
prepojenia ďalších systémov riadenia verejných financií. Integrácia prostredníctvom integračnej platformy SAP PI prináša výhody v podobe štandardizovaného rozhrania,
zníženia chybovosti spôsobenej ľudským faktorom a vyššieho komfortu používateľov pri nižšej časovej náročnosti na realizáciu dotknutých operácií.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informatizácie spoločnosti, odbor informačných technológií

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet prepojených informačných systémov cez integračnú platformu SAP PIVýstupu

počet

15

16

2010 2011

13

19

15

19

15

17

14 15

Zabezpečiť prevádzku podpory používateľov informačných systémov riadenia verejných financií.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
V rámci prvku 0740604 sú zabezpečované činnosti pre Integračnú platformu SAP PI a IMTS 2. Bola zabezpečená prevádzka podpory používateľov týchto informačných
systémov pre riadenie verejných financií.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Stanovený cieľ považujeme za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k
výdavkom.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi na základe skutočne dosiahnutého počtu prepojených systémov
riadenia verejných financií a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít. V budúcnosti bude zabezpečená prevádzka
podpory používateľov informačných systémov pre riadenie verejných financií.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informatizácie spoločnosti, odbor informačných technológií

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Zabezpečená prevádzka podpory používateľov informačných systémov riadenia verejných financiíVýstupu

logická

áno áno áno áno

2010 2011

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. B. Brjančin, odd. projekt. riadenia MF SR, D. Ondrušová, ved. odd. ekon. DataCentra

Ing. E. Minarovič, riaditeľ odb. informač. technológií MF SR, Ing. M. Kollár, riaditeľ DataCentra

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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0740605 - Manažovaná bezpečnostná služba

Zabezpečiť plynulú, bezpečnú a spoľahlivú prevádzku informačných systémov Ministerstva financií SR a organizácií kapitoly Ministerstva financií SR.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2012 bola do Kontraktu medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom pridaná nová úloha v znení „Centrálny systém na ochranu sektora IKT, prvkov kritickej
infraštruktúry a správu bezpečnostných incidentov rezortu MF SR“ – IL 112. Po podrobnej analýze obsahovej náplne bola realizácia úlohy zlúčená s úlohou „Vytvorenie
systému zdieľania informácií a varovania – oblasť detekcia a reakcia“ - IL 704, čo umožňovala skutočnosť, že jadro systému tvorila rovnaká technológia a spĺňala do
značnej miery rovnaký účel, t. j. monitoring cieľovej infraštruktúry.
Realizáciu úlohy IL 704 v súčasnosti zabezpečuje v plnom rozsahu CSIRT.SK svojimi internými pracovníkmi. V rámci prevádzky tohto systému sa vykonáva denné
monitorovanie bezpečnosti zapojených sietí a prvkov.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
DataCentrum

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Zabezpečená prevádzka informačných systémov MF SR a organizácií kapitoly MF SRVýstupu

logická

áno áno áno áno

2010 2011

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

D. Ondrušová, vedúca oddelenia ekonomiky DataCentra

Ing. M. Kollár, riaditeľ DataCentra

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0740606 - Centrálny účtovný systém

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 744 443 3 300 340 3 300 340
131B   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2011 (nevyčerpané prostriedky z r. 2011) 0 135 313 135 313
131C   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2012 (nevyčerpaná rezerva na prostriedky z r. 2012) 0 1 137 844 1 137 844

1 744 443Spolu 4 573 498 4 573 498

Zabezpečiť prevádzku centrálneho účtovného systému.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Prevádzka centrálneho účtovného systému (ďalej len „CÚS“) v roku 2013 bola zabezpečená podľa požadovaných merateľných ukazovateľov.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informatizácie spoločnosti, odbor informačných technológií

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Zabezpečená prevádzka centrálneho účtovného systémuVýstupu

logická

áno áno áno

2010 2011

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť rozvoj centrálneho účtovného systému.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Všetky prijaté a platné zákony a metodické usmernenia v roku 2013 boli premietnuté do funkčnosti CÚS, t. j. v roku 2013 bol zabezpečený požadovaný rozvoj a súlad so
zákonmi a metodickými usmerneniami.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informatizácie spoločnosti, odbor informačných technológií

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročne.
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Zabezpečený rozvoj centrálneho účtovného systémuVýstupu

logická

áno áno áno

2010 2011

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Mgr. V. Kapraľ, oddelenie projektového riadenia MF SR

Ing. E. Minarovič, riaditeľ odboru informačných technológií MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05T - Oficiálna rozvojová pomoc
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Plnenie miléniových rozvojových cieľov - zmierňovanie chudoby, rozdielov v životnej úrovni, zvyšovanie zdravotníckej starostlivosti a vzdelanostnej úrovne v rozvojových
krajinách.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 75 144 40 526 40 526
75 144Spolu 40 526 40 526

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05T09 - Oficiálna rozvojová pomoc - MF SR

Plnenie stanovených cieľov pre oficiálnu rozvojovú pomoc a efektívne sledovanie príspevkov ODA.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 75 144 40 526 40 526
75 144Spolu 40 526 40 526

Poskytnúť príspevky v plánovanej výške.
Cieľ 9:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Konkrétnu výšku príspevku na čiastočné financovanie pozície slovenského poradcu upravuje Dohoda o príspevku medzi Ministerstvom financií SR a Európskou bankou
pre obnovu a rozvoj s osobitným účelom na čiastočné financovanie pozície slovenského poradcu v rámci Kancelárie riaditeľa pre Českú republiku/Maďarsko/Slovenskú
republiku/Chorvátsko/Gruzínsko, ktorá sa uzatvára osobitne pre každý rok a vo výške, ktorú potvrdí Európska banka pre obnovu a rozvoj (EBOR) pre príslušný rok (napr.
pre rok 2013 bola zo strany EBOR potvrdená výška príspevku v novembri 2012).
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Príspevok na čiastočné financovanie pozície slovenského poradcu je uhrádzaný spravidla v januári príslušného roka vo výške, ktorú stanoví EBOR. V jednotlivých rokoch
je z uvedeného dôvodu skutočný výstup (skutočná výška poskytnutého príspevku) nižší ako plánovaný (bližšie uvedené v časti a) Posúdenie relevantnosti).
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Podľa Dohody o príspevku medzi MF SR a EBOR s osobitným účelom na čiastočné financovanie pozície slovenského poradcu v rámci Kancelárie riaditeľa pre Českú
republiku/Maďarsko/Slovenskú republiku/Chorvátsko/Gruzínsko, platnej od 01. 01. 2013 do 31. 12. 2013, sa Slovenská republika
zaviazala uhradiť príslušnú časť nákladov na činnosť slovenského poradcu v EBOR vo výške 34 200,00 GBP.
MF SR uhradilo dňa 30. 01. 2013 príspevok vo výške 34 200,00 GBP, t. j. 40 526,13 eur (výpis zo Štátnej pokladnice z 30. 01. 2013). Výdavok je možné vykazovať ako
oficiálna rozvojová pomoc SR vo výške 40 % z poskytnutého príspevku.
Vzhľadom na to, že výška príspevku na čiastočné financovanie pozície slovenského poradcu je zo strany EBOR stanovená iba na jeden príslušný rok (napr. na rok 2013
výška príspevku zo strany EBOR bola potvrdená v novembri 2012) a je uvedená v mene britská libra šterlingov, tak sú plánované príspevky na jednotlivé roky zo strany
MF SR uvedené odhadom a prepočítané kurzom podľa kurzového lístka ECB platného v čase predkladania podkladov do návrhu rozpočtu verejnej správy, na základe
čoho plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa nezodpovedná skutočnej hodnote.

Záver:
Stanovený cieľ bol splnený, pričom vzniknutý rozdiel medzi plánovanou hodnotou ukazovateľa a skutočnou hodnotou je z nasledujúcich dôvodov:
– v štátnom rozpočte na rok 2013 v rámci výdavkov rozpočtovej kapitoly Ministerstva financií SR, podprogram 05T09 – Oficiálna rozvojová pomoc – MF SR, zdroj 111,
podpoložka 649003 u organizácie MF SR – úrad bola schválená čiastka vo výške 75 144,00 eur na čiastočné financovanie pozície slovenského poradcu v EBOR
– príspevok na čiastočné financovanie pozície slovenského poradcu v EBOR, ktorý bol plánovaný vo výške 75 144,00 eur, bol uhradený vo výške 40 526,13 eur dňa 30.
01. 2013 z rozpočtu organizácie MF SR – úrad. Nevyčerpané prostriedky vo výške 34 617,87 eur boli podľa § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpis presunuté do roku 2014 na žiadosť sekcie medzinárodných vzťahov, list
č. MF/026344/2013-182 zo dňa 25. 11. 2013.
– vzniknutý rozdiel vo výške 34 617,87 eur je z dôvodu, že od roku 2012 na základe Dohody o financovaní z 20. 10. 2011 sú náklady na financovanie pozície
slovenského poradcu rozdelené medzi SR, ČR a Maďarsko, čo pre SR znamená úsporu nákladov na financovanie pozície slovenského poradcu o 2/3 nákladov. Otázka
spolufinancovania zo strany ČR a Maďarska v čase predkladania podkladov do štátneho rozpočtu na rok 2013 (ktoré sa predkladali vo februári 2012 a aktualizácia v júni
2012) nebola ešte potvrdená. Na vzniknutý rozdiel má vplyv aj kurzový rozdiel medzi eur a GBP v čase úhrady príspevku.

*Monitorovanie cieľa č. 9 pokračuje v rámci komentára k programovej časti.

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – priebežne.
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Výška poskytnutého príspevkuVýstupu

eur

83 822,00 89 810,00 95 797,00 101 784,00

2010 2011

194 576,93

48 437,88

81 763,00

40 526,13

71 848,00

83 214,46

83 842,00 77 835,00

Komentár k programovej časti:
*Pokračovanie monitorovania cieľa č. 9:

Poznámka:
Plánované hodnoty merateľného ukazovateľa sú aktualizované na základe schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2012 až 2014 (rok 2012 – 84 517,00 eur), na roky
2013 až 2015 (rok 2013 – 75 144,00 eur), na roky 2014 až 2016 (rok 2014 – 78 791,00 eur, rok 2015 – 84 660,00 eur, rok 2016 – 113 028,00 eur). V tabuľke merateľného
ukazovateľa napĺňania cieľa systém neumožňuje prepísať/doplniť plánovanú hodnotu merateľného ukazovateľa za roky 2012 až 2016.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia medzinárodných vzťahov

Ing. I. Lukáčová, odbor medzinárodných inštitúcií MF SR

Ing. M. Virčík, generálny riaditeľ sekcie medzinárodných vzťahov MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G - Ľudské zdroje
Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Vytváranie podmienok na zvýšenie zamestnanosti populácie s dôrazom na zamestnateľnosť  znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie, na rozvoj moderných služieb
zamestnanosti, zlepšenie celkovej situácie v oblasti rovnosti príležitostí, antidiskriminácie a podpory sociálnej inklúzie realizovaním projektov financovaných z rozpočtu EU
a spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

11T1   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 92 791 92 791
11T2   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 16 375 16 375
13T1   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 749 423 749 423
13T2   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 132 251 132 251

0Spolu 990 840 990 840

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G1A - Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK - MF SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

11T1   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 40 621 40 621
11T2   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 7 168 7 168
13T1   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 113 192 113 192
13T2   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 19 975 19 975

0Spolu 180 957 180 957

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G1A01 - Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK – MF SR – opatrenie 3.3

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

11T1   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 40 621 40 621
11T2   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 7 168 7 168
13T1   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 113 192 113 192
13T2   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 19 975 19 975

0Spolu 180 957 180 957

Dosiahnuť, aby minimálne 150 vyškolených zamestnancov finančnej správy zotrvalo v pracovnom pomere u žiadateľa.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Dňa 26. 06. 2009 podpísalo bývalé Daňové riaditeľstvo SR s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
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(ďalej „NFP“) vo výške 502 900 eur. NFP je financovaný z ESF vo výške 251 450 eur a v čiastke 251 450 eur je financovaný z vlastných zdrojov. Na základe výsledkov
verejného obstarávania bola 23. 10. 2009 podpísaná Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb s dovávateľom.
Rozvoj ľudských zdrojov je systematický a plánovaný s definovanými čiastkovými cieľmi. Vybraní zamestnanci daňových orgánov boli vzdelávaní v 5 oblastiach, ktoré boli
v tomto období prioritnými z hľadiska strategických cieľov a prípravy na zmenu v daňovej správe.
Realizácia projektu trvala od júna 2009 do októbra 2011. V decembri 2013 bolo ukončené finančné vysporiadanie projektu.
Aktivita č. 1 – Vzdelávanie v oblasti medzinárodných účtovných štandardov. Vzdelávanie prebiehalo v 4 moduloch (Štandardný kurz pre kontrolórov, Základný kurz pre
správcov, nadstavbové kurzy). Aktivita bola ukončená v septembri 2010. Zapojených do vzdelávania v rámci tejto aktivity bolo 124 zamestnancov, certifikát získalo 123
účastníkov.
Aktivita č. 2 – Transferové oceňovanie bolo zrealizované vo všetkých plánovaných moduloch. Za Bratislavu bolo vyškolených 5 zamestnancov. V rámci tejto aktivity boli
organizované školenia aj pre verejnosť, a to k problematike transferového oceňovania a aplikácie zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Aktivita bola ukončená v
septembri 2010.
Aktivita č. 3 – Riadenie ľudských zdrojov. Vzdelávanie prebiehalo v 2 moduloch, v rámci tejto aktivity bolo vyškolených 74 zamestnancov, ktorí získali aj certifikát. Aktivita
bola ukončená v roku 2010.
Aktivita č. 4 – Jazykové vzdelávanie – v rámci tejto aktivity bolo vyškolených v používaní anglického jazyka 50 zamestnancov. Vzdelávanie bolo ukončené v apríli 2011.
Aktivita č. 5 – Ekonomika a právo. Vzdelávanie prebiehalo v 2 moduloch, v rámci ktorých bolo vyškolených 140 zamestnancov, ktorí získali aj certifikát. Aktivita bola
ukončená v roku 2010.
V zmysle § 10 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblastí daní, poplatkov a colníctva došlo od 01. 01. 2012 k zlúčeniu Daňového riaditeľstva SR a
Colného riaditeľstva SR na Finančné riaditeľstvo SR.
V tabuľke merateľného ukazovateľa sú hodnoty merateľného ukazovateľa prepočítané na hodnoty bývalého Daňového riaditeľstva SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a riadenia projektov

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný, vlastná databáza. Periodicita – mesačne, ročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet  vyškolených zamestnancov zotrvávajúcich v pracovnom pomere u žiadateľaVýstupu

počet

150 150

2010 2011

259

150

238

150

284

150 150

Zabezpečiť rozvoj ľudských zdrojov a zvýšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou.
Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
Projekt „Rozvoj ľudských zdrojov – prehlbovanie zručností a vedomostí zamestnancov MF SR“ (ITMS kód 27140130188) je financovaný z Európskeho sociálneho fondu.
Získaný nenávratný finančný príspevok prostredníctvom finančnej pomoci ESF je vo výške 166 720, 91 eur.
Ministerstvo financií SR ako ústredný orgán štátnej správy cieľavedome buduje svoj kredit a dobré meno smerom k verejnosti a iným inštitúciám v SR i v zahraničí. Jeho
snahou je prezentovať sa k Európskej únii kvalitnými ľudskými zdrojmi, výkonmi a službami. Odborná pripravenosť zamestnancov – účastníkov projektu priamo súvisí s
efektívnosťou výkonu poskytovaných služieb, ich kvalitou ako aj s plnením úloh nadchádzajúceho predsedníctva SR v rade EÚ.
Do projektu boli nominovaní zamestnanci, u ktorých sa predpokladá v budúcnosti plnenie úloh priamo súvisiacich s plnením úloh predsedníctva SR v rade EÚ. Títo sa od
septembra 2012 pravidelne zúčastňujú výučby – vzdelávania v jazyku anglickom. Zároveň sa zúčastňujú vzdelávania v oblasti mäkkých zručností. Ich účasť je priebežne
monitorovaná a pravidelne vyhodnocovaná v mesačných intervaloch.
Do projektu sa zapojilo 18 zamestnancov – ukazovateľ je v roku 2013 splnený na 100 %.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, osobný úrad

Zdroj získavania údajov:
Údaje o plnení merateľných údajov sa získavajú interne z prezenčných listín a vyhodnocujú sa mesačne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektovVýstupu

počet

2010 2011

17

18

18

18 18

Komentár k programovej časti:
„Národný projekt“ v rámci Európskeho sociálneho fondu za bývalé Colné riaditeľstvo SR bol ukončený v 4. štvrťroku 2012 a realizácia platieb prebiehala refundačným
spôsobom, ktorý sa vysporiadal v roku 2013. Na základe uvedeného Ministerstvo financií SR listom č. MF/024460/2012-221 zo dňa 28. 12. 2012 viazalo rozpočtové
prostriedky v zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 a § 18 ods. 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Viazané finančné prostriedky boli uvoľnené – upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2013 listom MF SR č.
MF/009362/2013-221 zo dňa 22. 02. 2013.

Ing. V. Hulinová, odd. riadenia projektov, Bc. Ľ. Šrámková, FR SR, Mgr. E. Štricová, MF SR

Ing. I. Vilčeková, Ing. R. Miková, FR SR, Ing. R. Roššová, riad. OÚ MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G1B - Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - MF SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

11T1   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 52 170 52 170
11T2   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 9 207 9 207
13T1   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 636 231 636 231
13T2   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 112 276 112 276

0Spolu 809 883 809 883

Komentár k programovej časti:
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Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G1B01 - Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami – MF SR – opatr. 4.1

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

11T1   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 52 170 52 170
11T2   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 9 207 9 207
13T1   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 636 231 636 231
13T2   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 112 276 112 276

0Spolu 809 883 809 883

Dosiahnuť, aby minimálne 2 223 vyškolených zamestnancov finančnej správy zotrvalo v pracovnom pomere u žiadateľa.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Dňa 26. 06. 2009 podpísalo bývalé Daňové riaditeľstvo SR s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
(ďalej „NFP“). Získaný nenávratný finančný príspevok prostredníctvom finančnej pomoci z ESF bol vo výške 4 011 472 eur. Na základe výsledkov verejného obstarávania
bola 23. 10. 2009 podpísaná Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb s dodávateľom.
Vybraní zamestnanci daňových orgánov boli vzdelávaní v 6 nižšie uvedených oblastiach, ktoré boli v tomto období prioritnými z hľadiska strategických cieľov a prípravy
na zmenu v daňovej správe.
Realizácia projektu trvala od júna 2009 do októbra 2011. V októbri 2013 bolo ukončené finančné vysporiadanie projektu.
Aktivita č. 1 – Vzdelávanie v oblasti medzinárodných účtovných štandardov. Vzdelávanie prebiehalo v 4 moduloch (Štandardný kurz pre kontrolórov, Základný kurz pre
správcov a nadstavbové kurzy). Aktivita bola ukončená v apríli 2011. Školených v rámci tejto aktivity bolo 678 kontrolórov, metodikov a správcov.
Aktivita č. 2 – Transferové oceňovanie bolo zrealizované vo všetkých plánovaných moduloch. Vzdelávanie bolo realizované v Banskej Bystrici a vyškolenýcb bolo 23
kontrolórov a metodikov daňovej správy. V rámci tejto aktivity boli organizované školenia aj pre verejnosť, a to k problematike transferového oceňovania a aplikácie zmlúv
o zamedzení dvojitého zdanenia. Vzdelávanie v rámci tejto aktivity bolo ukončené v septembri 2010.
Aktivita č. 3 – Počítačové vzdelávanie ECDL – bolo realizované v dvoch etapách. eLearningové vzdelávanie a prípravné testovanie bolo zrealizované už v roku 2010.
Následne prebiehali prezenčné školenia a záverečné testovanie v jednotlivých regiónoch. Zapojených v rámci počítačového vzdelávania bolo 2 500 zamestnancov
daňových orgánov a z nich získalo certifikát ECDL – Štart 1988 zamestnancov.
Aktivita č. 4 – Riadenie ľudských zdrojov. Vzdelávanie prebiehalo v 4 moduloch, v rámci tejto aktivity bolo školených spolu 574 zamestnancov, certifikát získalo 568
zamestnancov.
Aktivita č. 5 – Jazykové vzdelávanie – v rámci tejto aktivity bolo školených v používaní anglického jazyka 211 zamestnancov. Vzdelávanie bolo ukončené v apríli 2011 a
certifikát získalo 192 zamestnancov daňových orgánov.
Aktivita č. 6 – Ekonomika a právo. Vzdelávanie prebiehalo v 4 moduloch, v rámci ktorých bolo školených celkom 817 zamestnancov, ktorí získali aj certifikát. Aktivita bola
ukončená v apríli 2011.
V zmysle § 10 zákona č. 333/2011 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblastí daní, poplatkov a colníctva došlo od 01. 01. 2012 k zlúčeniu Daňového riaditeľstva SR a
Colného riaditeľstva SR na Finančné riaditeľstvo SR.
V tabuľke merateľného ukazovateľa sú hodnoty merateľného ukazovateľa prepočítané na hodnoty bývalého Daňového riaditeľstva SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a riadenia projektov

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný, vlastná databáza. Periodicita – mesačne, ročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet  vyškolených zamestnancov zotrvávajúcich v pracovnom pomere u žiadateľaVýstupu

počet

2 223 2 223

2010 2011

2 807

2 223

2 719

2 223

2 864

2 223 2 223

Zabezpečiť rozvoj ľudských zdrojov a zvýšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou.
Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
Projekt „Rozvoj ľudských zdrojov – prehlbovanie zručností a vedomostí zamestnancov MF SR“ (ITMS kód 27140130188) je financovaný z Európskeho sociálneho fondu.
Získaný nenávratný finančný príspevok prostredníctvom finančnej pomoci ESF je vo výške 166 720,91 eur.
Ministerstvo financií SR ako ústredný orgán štátnej správy cieľavedome buduje svoj kredit a dobré meno smerom k verejnosti a iným inštitúciám v SR i v zahraničí. Jeho
snahou je prezentovať sa k Európskej únii kvalitnými ľudskými zdrojmi, výkonmi a službami. Odborná pripravenosť zamestnancov – účastníkov projektu priamo súvisí s
efektívnosťou výkonu poskytovaných služieb, ich kvalitou ako aj s plnením úloh nadchádzajúceho predsedníctva SR v rade EÚ.
Do projektu boli nominovaní zamestnanci, u ktorých sa predpokladá v budúcnosti plnenie úloh priamo súvisiacich s plnením úloh predsedníctva SR v rade EÚ. Títo sa  od
septembra 2012  pravidelne zúčastňujú výučby – vzdelávania v jazyku anglickom. Zároveň sa zúčastňujú vzdelávania v oblasti mäkkých zručností. Ich účasť je priebežne
monitorovaná a pravidelne vyhodnocovaná v mesačných intervaloch.
Do projektu sa zapojilo 142 zamestnancov – ukazovateľ je v roku 2013 splnený na 100 %. Vytýčený ukazovateľ – počet osôb cieľovej skupiny zapojených do
podporených projektov v počte 142 bol v roku 2013 splnený, projekt však pokračuje aj v roku 2014 so zapojenými účastníkmi.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, osobný úrad

Zdroj získavania údajov:
Údaje o plnení merateľných údajov sa získavajú interne z prezenčných listín a vyhodnocujú sa mesačne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet osôb cieľovej skupiny zapojených do podporených projektovVýstupu

počet

2010 2011

116

142

142

142 142

Komentár k programovej časti:
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„Národný projekt“ v rámci Európskeho sociálneho fondu za bývalé Colné riaditeľstvo SR bol ukončený v 4. štvrťroku 2012 a realizácia platieb prebiehala refundačným
spôsobom, ktorý sa vysporiadal v roku 2013. Na základe uvedeného Ministerstvo financií SR listom č. MF/024460/2012-221 zo dňa 28. 12. 2012 viazalo rozpočtové
prostriedky v zmysle ustanovenia § 8 ods. 6 a § 18 ods. 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov. Viazané finančné prostriedky boli uvoľnené – upravené záväzné ukazovatele štátneho rozpočtu na rok 2013 listom MF SR č.
MF/009362/2013-221 zo dňa 22. 02. 2013

Ing. V. Hulinová, Bc. Ľ. Šrámková, odd. rozpočtu, FR SR, Mgr. E. Štricová, MF SR

Ing. I. Vilčeková, Ing. R. Miková, FR SR, Ing. R. Roššová, riad. OÚ MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06H - Hospodárska mobilizácia
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Efektívne využitie finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie
obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 11 500 11 500 5 344
11 500Spolu 11 500 5 344

Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie činnosti
ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ostatných zložiek počas krízovej situácie.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Finančné prostriedky programu 06H sú určené na zabezpečenie vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite, a to najmä: krízové
plánovanie, uchovanie výrobných schopností, organizácia dopravného zabezpečenia, organizácia stavebných a sanačných činností, finančné zabezpečenie, tvorba
štátnych hmotných rezerv a hospodárenie s nimi, ochrana objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov. Cieľ sa priebežne plní.

Zdroj získavania údajov:
Údajová dokumentácia od subjektov hospodárskej mobilizácie vo forme krízových plánov - tieto sa aktualizujú priebežne počas celého roka.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

B - Zabezpečenie plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie vykonávaných nepretržiteVýstupu

logická

áno áno

2010 2011

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných v stave bepečnosti na zabezpečenie potrieb nevyhnutných na prežitie obyvateľstva a na zabezpečenie
činnosti ozbrojených síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a záchranných zložiek integrovaného záchranného systému v období krízovej situácie.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
/* Tento cieľ a ukazovateľ boli v zmysle metodiky "dané na ukončenie" - ich monitorovanie v roku 2013 je neaktuálne.

Zdroj získavania údajov:
-

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných v stave bezpečnostiVýsledku

logická

áno áno áno

2010 2011

áno

áno

/*

áno áno

Komentár k programovej časti:

Cieľ i ukazovateľ sa v sledovanom období plnil.
Ing. Soňa Fischerová

Ing. Aurel Ugor

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06H05 - Hospodárska mobilizácia MF SR

Efektívne využitie finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite v rámci Ministerstva financií SR.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 11 500 11 500 5 344
11 500Spolu 11 500 5 344

Vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie v gescii MF SR realizovaných nepretržite u subjektov v pôsobnosti MF SR.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
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Opatrenia hospodárskej mobilizácie v rámci Ministerstva financií SR v hodnotenom období boli realizované prostredníctvom programu JISHM EPSIS, okrem iného aj
formou školení organizovaných gestorom tohto programu VÚJE a. s., Trnava, ktorého sa zúčastnili zamestnanci v rámci pôsobnosti MF SR. V uvedenom programe sa
vykonáva nepretržitá aktualizácia dát MF SR ako aj priamoriadených organizácií určených za subjekty hospodárskej mobilizácie.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, kancelária ministra, oddelenie zvláštnych úloh

Zdroj získavania údajov:
Interný zdroj získavania údajov poskytnutých z vybraných organizačných útvarov MF SR. Periodicita polročne resp. podľa potreby

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Vykonávané opatrenia hospodárskej mobilizácieVýstupu

logická

áno áno

2010 2011

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Vykonávať opatrenia na zabezpečenie ochrany a obrany objektu DataCentra, ako ďalšieho dôležitého objektu (ĎDO).
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2013 bola zabezpečená ochrana a obrana objektu DataCentra a jeho výpočtového strediska, ktoré prevádzkuje rezortné a medzirezortné systémy. Ochrana
objektu bola sledovaná z pohľadu zabezpečovacích systémov EPS, PSN a THAS.
Finančné prostriedky na financovanie podprogramu 06H05 Hospodárska mobilizácia MF SR v roku 2013 neboli vyčlenené, ale financovanie bolo zabezpečené v rámci
podprogramu 07401 Tvorba a implementácia politík.

Gestor:
DataCentrum

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročne. Zabezpečenie ochrany a obrany objektu DataCentra prostredníctvom zabezpečovacích systémov.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Vykonávané opatrenia na zabezpečenie ochrany a obrany objektu DataCentraVýstupu

logická

áno áno áno áno

2010 2011

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť opatrenia hospodárskej mobilizácie v stave bezpečnosti a na účely s tým spojené.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ je stanovený jasne a tiež sú vhodne stanovené aj merateľné ukazovatele. Pri zabezpečovaní úloh však môže aj z dôvodu zdĺhavého procesu verejného obstarávania
dochádzať k oneskorenému plneniu opatrení v rámci krízových stavov.
Pri posúdení efektívnosti a hospodárnosti Oddelenie bezpečnosti KP FS vychádzalo zo skutočných potrieb, ktoré vyplývajú z plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie
vo finančnej správe – pri obstarávaní v  roku 2013 výber vhodných dodávateľov ovplyvnil zdĺhavý proces verejného obstarávania.
Čo sa týka školenia k špecifickému aplikačnému programu JIS HM EPSIS®, spoločnosť VÚJE, a. s., ktorá je systémovým integrátorom s ochrannou známkou EPSIS®
JIS HM na základe rozhodnutia Ministerstva hospodárstva SR č. 58/2008-1020-7 zo dňa 28. 03. 2008 a má oprávnenie ako jediná na slovenskom trhu na zabezpečenie
školenia programu JIS HM EPSIS®, vyškolila 27 zodpovedných osôb.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (sekcia daňová a colná).

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, Kancelária prezidenta, oddelenie bezpečnosti

Zdroj získavania údajov:
Zdrojom získavania údajov sú informácie, údaje, resp. podklady od iných organizačných útvarov Finančného riaditeľstva SR, ktoré ako gestori zabezpečujú obstaranie
aktivít požadovaných v zmysle definovaných merateľných ukazovateľov. Nie sú žiadne náklady na zber informácií. Frekvencia zberu údajov – 1x ročne.
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MJ:

A - Počet obstaraných technických zariadení nevyhnutných na zabezpečenie úloh hospodárskej mobilizácieVýstupu

počet

2010 2011

4

4
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B - Počet zodpovedných osôb vyškolených za účelom zabezpečenia odb. úloh za oblasť hosp. mobilizácieVýstupu

počet

2010 2011

27

30

Komentár k programovej časti:

Ing. M. Pavlenko, MF SR, D. Ondrušová, DataCentrum, npor. Mgr. D. Kišková, FR SR

Ing. J. Onda, riad. KM MF SR, Ing. M. Kollár, DataCentrum, npor. Ing. M. Macho, FR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

097 - Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
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Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR v medzinárodných štruktúrach.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 52 000 74 092 74 092
52 000Spolu 74 092 74 092

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

09703 - Príspevky SR do MO - MF SR

Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov Slovenskej republiky v medzinárodných štruktúrach.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 52 000 74 092 74 092
52 000Spolu 74 092 74 092

Zabezpečiť úplnú a včasnú úhradu jedného členského príspevku do medzinárodných štruktúr.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Svetová colná organizácia (World Customs Organization, ďalej len „WCO") je jedinou nezávislou medzivládnou organizáciou s celosvetovým zastúpením, ktorá je výlučne
zameraná na oblasť colníctva. Jej poslaním je zabezpečovať plnenie fiškálnej a ochrannej funkcie prostredníctvom zvyšovania výkonnosti a efektívnosti colných správ v
oblasti rozvoja globálnych štandardov, zjednodušovania a harmonizácie colných postupov, bezpečnosti dodávateľského reťazca, analýzy rizika, uľahčovania
medzinárodného obchodu, ochrany spoločnosti, života a zdravia občanov, výberu cla, daní a iných platieb a poplatkov, posilnenia oblasti presadzovania práva v colnej
oblasti, aktivít proti porušovaniu práv duševného vlastníctva, partnerstva medzi colnými správami navzájom a medzi colnými správami a obchodnou sférou, propagácie
bezúhonnosti a trvalých programov budovania kapacít colných správ. V súčasnosti WCO združuje 179 členských štátov, vrátane EÚ, ktoré sa podieľajú takmer na 98 %
svetového obchodu. Členstvo Slovenskej republiky v tejto organizácii napomáha slovenskej colnej správe modernizovať colné postupy a efektívne plniť všetky úlohy, za
ktoré zodpovedá. Význam spolupráce narastá v oblasti boja proti podvodom, pašovaniu tovaru, falšovaniu a súvisí s praním špinavých peňazí. Poznatky z jednotlivých
zasadnutí sú základom pre ich účinné zavedenie do praxe a členstvo umožňuje priame uplatňovanie prijatých záverov WCO. Význam členstva akcentuje aj členstvo
Európskej únie vo WCO na základe rozhodnutia Rady z júna 2007.
Na základe rozhodnutia Rady WCO uhradilo Ministerstvo financií SR členský príspevok do WCO vo výške 24 621,23 eur na finančný rok začínajúci dňom 01. 07. 2013 do
30. 06. 2014.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (sekcia daňová a colná).

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia daňová a colná

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročne.
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A - Počet uhradených členských príspevkovVýstupu

počet

1 1 1 1

1

2010 2011

1

1

1

1

1

1

1 1

Komentár k programovej časti:

Ing. M. Andočová, colný odbor, MF SR

JUDr. M. Kačmár, PhD., riaditeľ colného odboru, sekcia daňová a colná, MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A9 - Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti
Gestor: Úrad vlády SR

Informatizovaná spoločnosť s modernou komunikačnou infraštruktúrou.
Zámer:
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 295 492 987 73 434 090 73 434 090

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 47 503 309 12 105 526 12 105 526
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 30 621 186 8 906 058 8 906 058
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 5 923 230 5 923 230

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 045 276 1 045 276
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 572 234 572 234

373 617 482Spolu 101 986 414 101 986 414

Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Všetky stanovené ciele sa dosahujú realizáciou príslušných aktivít, ktoré sú schvaľované a realizované v rámci jednotlivých projektov. Všeobecné dosiahnutie cieľov
prebieha priebežne a nie je možné ho kvantifikovať prostredníctvom % úspešnosti resp. jeho neplnenie.

Zdroj získavania údajov:

Komentár k programovej časti:
Všetky stanovené ciele sa dosahujú realizáciou príslušných aktivít, ktoré sú schvaľované arealizované v rámci jednotlivých projektov. Všeobecne dosiahnutie cieľov prebieha
priebežne a nie je možné ho kvantifikovať prostredníctvom % úspešnosti, resp. jeho nesplnenia.

ÚV SR - OPIS

ÚV SR - OPIS

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A901 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 207 511 643 60 521 900 60 521 900

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 31 977 189 9 831 031 9 831 031
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 21 135 958 6 975 891 6 975 891
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 3 780 261 3 780 261

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 667 105 667 105
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 572 234 572 234

260 624 790Spolu 82 348 422 82 348 422

Komentár k programovej časti:
K 31. 12. 2013 bolo zavedených 119 elektronických služieb dostupných on-line. V roku 2013 bola vyhlásená výzva Elektronizácia služieb miest - „eMestá" na predkladanie
žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP"). Po vyhodnotení predložených žiadosti budú v roku 2014 uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP s 32 prijímateľmi.

Odbor implementácie Operačného programu Informatizácia spoločnosti MF SR

RO OP IS ÚV SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90101 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 121 329 928 46 083 715 46 083 715

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 22 364 367 8 132 421 8 132 421
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 21 135 958 6 975 891 6 975 891
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 3 780 261 3 780 261

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 667 105 667 105
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 572 234 572 234

164 830 253Spolu 66 211 627 66 211 627

Do roku 2013 zabezpečiť zavedenie 92 elektronických služieb dostupných on-line.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
K 31. 12. 2013 bolo zavedených 119 elektronických služieb dostupných on-line.

Zdroj získavania údajov:
Odbor implementácie Operačného programu Informatizácia spoločnosti MF SR
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A - Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-lineVýstupu
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6

67
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92

0

21

Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre zavedenie systému eGovernmentu v 45 organizáciách verejnej správy.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2013 bola vyhlásená výzva Elektronizácia služieb miest - „eMestá" na predkladanie žiadostí o NFP. Po vyhodnotení predložených žiadosti budú v roku 2014
uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP s 32 prijímateľmi.

Zdroj získavania údajov:
Odbor implementácie Operačného programu Informatizácia spoločnosti MF SR
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A - Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy eGovernmentuVýstupu
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Komentár k programovej časti:
K 31. 12. 2013 bolo zavedených 119 elektronických služieb dostupných on-line. V roku 2013 bola vyhlásená výzva Elektronizácia služieb miest - "eMestá" na predkladanie
žiadostí o NFP. Po vyhodnotení predložených žiadosti budú v roku 2014 uzatvorené zmluvy o poskytnutí NFP s 32 prijímateľmi.

Odbor implementácie Operačného programu Informatizácia spoločnosti MF SR

RO OP IS ÚV SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90102 - Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 86 181 715 14 438 184 14 438 184

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 9 612 822 1 698 610 1 698 610
95 794 537Spolu 16 136 795 16 136 795

Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre sprístupnenie 1 200 integrovaných obslužných miest.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Projekt „intergrované obslužné miesta" je v realizácii a postupne budú sprístupňované jednotlivé integrované obslužné miesta.

Zdroj získavania údajov:
Odbor implementácie Operačného programu Informatizácia spoločnosti MF SR
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Do roku 2013 zabezpečiť zavedenie 100 elektronických služieb dostupných on-line.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
K 31. 12. 2013 bolo zavedených 119 elektronických služieb dostupných on-line.

Zdroj získavania údajov:
Odbor implementácie Operačného programu Informatizácia spoločnosti MF SR
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Komentár k programovej časti:
Projekt „integrované obslužné miesta" je v realizácii a postupne budú sprístupňované jednotlivé integrované obslužné miesta. K 31. 12. 2013 bolo zavedených 119
elektronických služieb dostupných on-line.

Vytlačené dňa: 07.04.2014 43 / 53



Odbor implementácie Operačného programu Informatizácia spoločnosti MF SR

RO OP IS ÚV SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A902 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 62 660 744 12 750 949 12 750 949

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 11 057 779 2 246 040 2 246 040
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 9 485 228 1 930 166 1 930 166

83 203 751Spolu 16 927 156 16 927 156

Komentár k programovej časti:
Pre množstvo verejných obstarávaní podmieňujícich realizáciu projektov prioritnej osi č. 2 dochádza k časového posunu harmonogramov jednotlivých projektov. Pre zrýchlenie
čerpania a implementácie projektov sa prijal Akčný plán.

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry MK SR

RO OP IS ÚV SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90201 - Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov pamäťových a fondových inštitúcií

Informácia o zmene PŠ:
Od 1.1.2013 sú do 0A90201 zlúčené programové položky 0A90202

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 62 660 744 12 750 949 12 750 949

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 11 057 779 2 246 040 2 246 040
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 9 485 228 1 930 166 1 930 166

83 203 751Spolu 16 927 156 16 927 156

Do roku 2013 zabezpečiť podmienky pre  vytvorenie 5 špecializovaných digitalizačných pracovísk.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2013 boli vytvorené 2 špecializované digitalizačné pracoviská. Vytvorenie ostávajúch troch pracovísk sa z dôvodov zdĺhavých verejných obstarávaní časovo
posúva do roku 2014.

Zdroj získavania údajov:
Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry MK SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet vytvorených špecializ. digitalizačných pracovískVýstupu

počet

0

2010 2011

4

0

5

2

5

0

5

Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre 5 on-line dostupných služieb v kultúre.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Pre množstvo verejných obstarávaní podmieňujícich realizáciu projektov dochádza k časového posunu harmonogramov jednotlivých projektov, a tým aj plnenie
sledovaného cieľa.

Zdroj získavania údajov:
Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry MK SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
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R + 5
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Typ:
MJ:

A - Počet on-line dostupných služieb v kultúreVýstupu

počet
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2

0

5

0

5
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4

Do roku 2013 dosiahnúť 30% podiel zverejneného zdigitalizovaného obsahu pamäťových a fondových inštitúcií (ďalej PFI) z celkového obsahu PFI.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Pre množstvo verejných obstarávaní podmieňujícich realizáciu projektov prioritnej osi č. 2 dochádza k časového posunu harmonogramov jednotlivých projektov.

Zdroj získavania údajov:
Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry MK SR
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
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R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Podiel zverejneného zdigitalizovaného obsahu PFI z celkového obsahu PFIVýsledku

%

2010 2011

6 21

0

3014

Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre zdigitalizovanie 3 433 500 objektov.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
K 31. 12. 2013 bolo zdigitalizovaných 866 200 objektov. Pre množstvo verejných obstarávaní podmieňujícich realizáciu projektov dochádza k časového posunu
harmonogramov jednotlivých projektov.

Zdroj získavania údajov:
Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry MK SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet zdigitalizovaných objektovVýstupu

počet

2010 2011

600 000 2 100 000

866 200

3 433 5001 200 000

Komentár k programovej časti:
Pre množstvo verejných obstarávaní podmieňujícich realizáciu projektov prioritnej osi č. 2 dochádza k časového posunu harmonogramov jednotlivých projektov. Pre zrýchlenie
čerpania a implementácie projektov bol prijatý Akčný plán.

Sprostredkovateľský orgán rezortu kultúry MK SR

RO OP IS ÚV SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A903 - Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 21 697 170

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 3 828 912
25 526 082Spolu

Komentár k programovej časti:
Nakoľko v rámci finančných prostriedkov alokovaných pre predmetnú prioritnú os OP IS nedošlo k čerpaniu a proces implementácie sa nachádza v úvodnej fáze, nebolo
realizované plnenie merateľných ukazovateľov. Dňa 24. 07. 2013 bola podaná Žiadosť o NFP k národnému projektu „Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k
projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach" Slovenska". Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa
12. 11. 2013.

Odbor implementácie Operačného programu Informatizácia spoločnosti MF SR

RO OP IS ÚV SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90301 - Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového prístupu

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 21 697 170

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 3 828 912
25 526 082Spolu

Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre nové pripojenie 200 000 domácností na širokopásmový internet.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Nakoľko v rámci finančných prostriedkov alokovaných pre predmetnú prioritnú os OP IS nedošlo k čerpaniu a proces implementácie sa nachádza v úvodnej fáze, nebolo
realizované plnenie merateľných ukazovateľov. Dňa 24. 07. 2013 bola podaná Žiadosť o NFP k národnému projektu „Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie
k projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach" Slovenska". Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná
dňa 12. 11. 2013.

Zdroj získavania údajov:
Odbor implementácie Operačného programu Informatizácia spoločnosti MF SR
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MJ:

A - Počet pokrytých domácností na širokopásmový internetVýstupu
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2010 2011
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Komentár k programovej časti:
Nakoľko v rámci finančných prostriedkov alokovaných pre predmetnú prioritnú os OP IS nedošlo k čerpaniu a proces implementácie sa nachádza v úvodnej fáze, nebolo
realizované plnenie merateľných ukazovateľov. Dňa 24. 07. 2013 bola podaná Žiadosť o NFP k národnému projektu „Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k
projektu vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v „bielych miestach" Slovenska". Zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná dňa
12. 11. 2013.

Odbor implementácie Operačného programu Informatizácia spoločnosti MF SR

RO OP IS ÚV SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A904 - Technická pomoc

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 3 623 430 161 242 161 242

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 639 429 28 454 28 454
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 2 142 969 2 142 969

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 378 171 378 171
4 262 859Spolu 2 710 836 2 710 836

Komentár k programovej časti:

Ciele a merateľné ukazovatele  prioritnej osi č. 4 boli v roku 2013 splnené.
Sekcia operačných programov ÚV SR

RO OP IS ÚV SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90401 - Technická pomoc pre RO OP IS

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 1 811 204

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 319 624
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0

2 130 828Spolu

Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre vypracovanie 7 štúdií uskutočniteľnosti.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
V Programovom manuáli OP IS, verzia 15.0 zo dňa 04. 10. 2013 bola cieľová hodnota ukazovateľ upravená na vypracovanie 2 štúdií. Ďalšie štúdie sa nebudú realizovať.

Zdroj získavania údajov:
Sekcia operačných programov ÚV SR
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A - Počet vypracovaných štúdií uskutočniteľnostiVýstupu
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Do roku 2013 dosiahnúť 100%-né zapojenie zamestnancov RO OP IS do implementácie.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Počas roku 2013 bolo zabezpečené 100% zapojenie zamestnancov RO OP IS do implementácie.

Zdroj získavania údajov:
Sekcia operačných programov ÚV SR
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MJ:

A - Počet vytvorených pracovných miest ROVýsledku

počet

2010 2011

24 2424

Komentár k programovej časti:
V Programovom manuáli OP IS, verzia 15.0 zo dňa 04. 10. 2013 bola cieľová hodnota ukazovateľa upravená na vypracovanie 2 štúdií. Ďalšie štúdie sa nebudú realizovať.
Počas roku 2013 bolo zabezpečené 100% zapojenie zamestnancov RO OP IS do implementácie.

Sekcie operačných programov ÚV SR

RO OP IS ÚV SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90402 - Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 1 812 226 161 242 161 242

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 319 805 28 454 28 454
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 2 142 969 2 142 969

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 378 171 378 171
2 132 031Spolu 2 710 836 2 710 836

Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre vypracovanie 7 štúdií uskutočniteľnosti.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
K 31. 12. 2013 bol ukončený projekt z technickej pomoci SORO a PJ OP IS, ktorým boli všetky štúdie financované.

Zdroj získavania údajov:
Odbor riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti MF SR
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Do roku 2013 dosiahnúť 100%-né zapojenie zamestnancov SORO a PJ do implementácie.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Počas roku 2013 bolo zabezpečené 100% zapojenie zamestnancov SORO a PJ OP IS do implementácie.

Zdroj získavania údajov:
Odbor riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti MF SR
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A - Počet vytvorených pracovných miest SORO a PJVýsledku

počet

2010 2011

100 10047

Komentár k programovej časti:
K 31. 12. 2013 bol ukončený projekt z technickej pomoci SORO a PJ OP IS, ktorým boli všetky štúdie financované. Počas roku 2013 bolo zabezpečené 100% zapojenie
zamestnancov SORO a PJ OP IS do implementácie.

Odbor riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti MF SR

RO OP IS ÚV SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AR - MPRV SR - Protidrogová politika
Gestor: Úrad vlády SR

strednodobý výsledkový cieľ – efektívne napĺňanie zámerov a cieľov aktuálne platnej národnej protidrogovej stratégie): Predchádzanie užívaniu drog v spoločnosti
a redukcia rizík a škôd spojených s ich užívaním u jednotlivcov (opatrenia na strane dopytu po drogách), ako aj u spoločnosti prostredníctvom opatrení zameraných na
redukciu ponuky drog.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Programová časť nie je platná. V zmysle delimitačného protokolu medzi ÚV SR a MZ SR bol medzirezertný program ukončený.

Zdroj získavania údajov:
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A - Správa o strednodobom vyhodnotení národnej protidrogovej stratégie za príslušné obdobieVýsledku

počet
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B - Správa o komplexnom vyhodnotení národnej protidrogovej stratégie za príslušné obdobieVýsledku

počet
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2010 2011

0 036
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MJ:

C - Počet zrealizovaných aktivít podľa jednotlivých podprogramov za príslušný rokVýsledku

počet

95

2010 2011

98 094

Kontrolná činnosť v oblasti nelegálneho pestovania konopy siatej a maku siateho.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Programová časť nie je platná. V zmysle delimitačného protokolu medzi ÚV SR a MZ SR bol medzirezertný program ukončený.

Zdroj získavania údajov:
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A - Zabezpečiť kontrolu v oblasti nelegálneho pestovania konopy siatej a maku siateho.Výsledku

logická

2010 2011

áno

áno

0

Osvetová činnosť v oblasti protidrogovej politiky.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Programová časť nie je platná. V zmysle delimitačného protokolu medzi ÚV SR a MZ SR bol medzirezertný program ukončený.

Zdroj získavania údajov:
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MJ:

A - Zabezpečiť realizáciu troch akcií zameraných na uvedený cieľ.Výstupu

počet

3

2010 2011

3

3

01

Podpora implementácie národnej protidrogovej stratégie
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
4. Programová časť nie je platná.

Zdroj získavania údajov:

Komentár k programovej časti:

Programová časť nie je platná. V zmysle delimitačného protokolu medzi ÚV SR a MZ SR bol medzirezertný program ukončený.
ÚV SR

ÚV SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AR09 - Ministerstvo financií SR - Protidrogová politika

Zvýšiť informovanosť o problematike drog a drogových prekurzorov ako vo finančnej správe, tak aj smerom k spolupracujúcim subjektom v podnikateľskom sektore.
Zámer:

Zvyšovať informovanosť o problematike boja proti drogám v rámci finančnej správy prostredníctvom školení colníkov.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Aktivity podprogramu vykonávané v monitorovanom období roku 2013 vzhľadom k potrebám finančnej správy hodnotíme ako relevantné, nakoľko obsahová stránka
aktivít bola nastavená na dosiahnutie cieľa.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Plnenie podprogramu z hľadiska efektívnosti a hospodárnosti sa v rámci vzdelávacích aktivít organizovaných odborom vzdelávania Finančného riaditeľstva SR javia ako
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efektívne, nakoľko sa tieto aktivity spravidla vykonávajú v rezortných zariadeniach finančnej správy a sú zabezpečované internými lektormi Finančného riaditeľstva SR. Z
časového hľadiska boli plánované aktivity ukončené v súlade s harmonogramom vzdelávacích aktivít.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Počas monitorovaného obdobia t. j. kalendárneho roka 2013 boli v rámci školiacich aktivít colníkov realizované formou Základných a odborných colných kurzov, ktorých
súčasťou boli vzdelávacie aktivity v oblasti boja proti prieniku omamných a psychotropných látok (ďalej len „OPL") na územie SR a spoločenstva. Obsahové zameranie
kurzov zohľadňovalo aktuálne ciele Národnej protidrogovej stratégie najmä v oblasti znižovania ponuky OPL.
Celkovo absolvovalo školiace aktivity 27 colníkov v základnom colnom kurze, 40 colníkov v odborných colných kurzoch. Z toho sa vzdelávania zúčastnilo 26 colníkov
zaradených na výkon služby v rámci Kriminálneho úradu finančnej správy (ďalej len „KÚ FS").
Rozsah vzdelávacích aktivít bol zameraný na získanie a rozšírenie znalostí a zručností v oblasti rozlišovania vyhľadávania a spôsoboch pašovania OPL a najnovších
trendov v oblasti trestnej činnosti s drogovým prvkom na úseku dovozu, vývozu a tranzitu.
Ďalšou aktivitou v rámci podprogramu v monitorovanom období bol výcvik a školenie psovodov a služobných psov zaradených v rámci FR SR a KÚ FS so zameraním na
vyhľadávanie OPL. Zaradení colníci a služobné psy splnili náročné kritériá pre kvalifikačný predpoklad činností v oblasti odhaľovania OPL, čo prezentujú aj dosahované
výsledky ich služobných činností pri odhaľovaní OPL, ako aj pri medzinárodných majstrovstvách vo vyhľadávaní OPL.
Uvedené aktivity v monitorovanom období boli efektívne, čo sa pozitívne prejavilo na výkone služobných činností v oblasti realizácie úloh Národnej protidrogovej stratégie
v kompetencii finančnej správy.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (sekcia daňová a colná).

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, Kriminálny úrad finančnej správy

Zdroj získavania údajov:
Monitorovanie podprogramu bolo zabezpečované internými zdrojmi finančnej správy spravidla po vykonaní jednotlivých vzdelávacích aktivít počas hodnoteného obdobia.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet realizovaných školiacich aktivítVýstupu

počet

3 3

2010 2011

3

3

3

3 3

Zvyšovať informovanosť o problematike boja proti drogám v rámci spolupráce s chemickým a farmaceutickým priemyslom, prepravcami, zásielkovými službami, leteckými
spoločnosťami a pod.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Aktivity podprogramu vykonávané v monitorovanom období roku 2013 vzhľadom k potrebám finančnej správy hodnotíme ako relevantné, nakoľko obsahová stránka
aktivít bola nastavená na dosiahnutie cieľa.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Plnenie podprogramu z hľadiska efektívnosti a hospodárnosti sa v rámci vzdelávacích aktivít podprogramu javia ako efektívne, nakoľko sa tieto aktivity vykonali na pôde
Ministerstva hospodárstva SR. Ciele boli zabezpečované internými lektormi Koordinačného oddelenia ODNM (odbor drog a nebezpečných materiálov) Kriminálneho
úradu finančenej správy (ďalej len „KÚ FS"). Z časového hľadiska bola plánovaná aktivita ukončená v priebehu hodnoteného obdobia.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Počas monitorovaného obdobia t. j. kalendárneho roka 2013 bola v rámci školiacich aktivít – zvyšovania informovanosti o problematike boja proti drogám v rámci
spolupráce s chemickým a farmaceutickým priemyslom, prepravcami, zásielkovými službami, leteckými spoločnosťami a pod. realizovaná aktivita školenia vo forme
prezentácie zameranej na súčinnosť podnikateľských subjektov v oblasti protidrogových aktivít. Aktivita bola organizovaná s cieľom realizovať vzdelávací cieľ
organizovanou skupinovou formou účasti siedmich podnikateľských subjektov, ktoré sa aktívne zapojili do vzdelávacieho procesu. Nakoľko sa stretnutie uskutočnilo v
závere hodnoteného obdobia, výsledky tejto aktivity sa prejavia až v priebehu roku 2014.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (sekcia daňová a colná).

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, Kriminálny úrad finančnej správy

Zdroj získavania údajov:
Monitorovanie podprogramu bolo zabezpečované internými zdrojmi finančnej správy počas hodnoteného obdobia v závislosti od efektivity spolupráce na zadržaniach
OPL.
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Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
2013

R + 1
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R + 2
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R + 3 R + 4
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R + 5
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Typ:
MJ:

A - Počet realizovaných školiacich aktivítVýstupu

počet

2 2

2010 2011

1

2

2

2 2

Komentár k programovej časti:

mjr. Mgr. J. Pullmann, vedúci Koordinačného odd. ODNM KÚ FS, FR SR

pplk. Ing. P. Žatkovič, námestník riaditeľa KÚFS pre ODNM, FR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AS - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike
Gestor: Ministerstvo vnútra SR

Efektívna ochrana kritickej infraštruktúry.
Zámer:
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 046 912 953 655 945 016
1 046 912Spolu 953 655 945 016

Komentár k programovej časti:

Ciele boli zhodnotené.
Ing. Daniela Nemogová, sekcia krízového riadenia MV SR

JUDr. Lenka Hmírová, generálna riaditeľka sekcie krízového riadenia MV SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AS02 - MF SR - Ochrana kritickej infraštruktúry v Slovenskej republike

Efektívna ochrana kritickej infraštruktúry v sektore „Informačné a komunikačné technológie“.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2013

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2013

Upravený rozpočet
k 31.12.2013

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 046 912 953 655 945 016
1 046 912Spolu 953 655 945 016

Ustanoviť znalostné štandardy v oblasti informačnej bezpečnosti (ďalej len IB).
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
V rámci „Návrhu systému vzdelávania v oblasti informačnej bezpečnosti v SR“ schválenom uznesením vlády SR č. 391/2009 MF SR pripravilo proces realizácie úlohy,
vrátane pilotného projektu vzdelávania v IB pre vybrané kategórie účastníkov v rozsahu verejnej správy. Súčasťou plnenia úlohy je dopracovanie učebných osnov a
metodík pre zabezpečenie definovaných postupov vo výučbe.
Kroky realizácie v štvrťrokoch:
Marec: návrh vedomostných štandardov pre kategóriu laických používateľov a vedúcich pracovníkov
Jún: návrh vedomostných štandardov pre kategóriu informatických pracovníkov špecialistov v oblasti IB
September: návrh vedomostných štandardov pre kategóriu učiteľov v oblasti IB
December: návrh spracovania konceptu vykonávacieho predpisu k vedomostným štandardom v IB

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informatizácie spoločnosti MF SR

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informatizácie spoločnosti

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – štvrťročne, polročne, špecifické prieskumy.
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Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
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R + 1
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R + 2
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R + 3 R + 4
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R + 5
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Typ:
MJ:

A - Ustanovenie znalostných štandardov v oblasti IBVýstupu

logická

áno

2010 2011

áno

áno

áno

áno

nie

áno áno

Zriadiť centrálny prístupový bod k normám a štandardom ochrany prvkov kritickej infraštruktúry a zabezpečovať pravidelnú aktualizáciu jeho obsahu.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
V decembri 2013 bol vytvorený návrh funkcionality systému a užívateľských formulárov.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informatizácie spoločnosti MF SR

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informatizácie spoločnosti

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – mesačne, štvrťročne, polročne, špecifické prieskumy.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
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R + 2
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R + 3 R + 4
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R + 5
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Typ:
MJ:

A - Zriadenie centrálneho prístupového bodu k normám a štandardom a pravidelná aktualizácia jeho obsahuVýstupu

logická

áno

2010 2011

nie

áno

áno

áno

nie

áno áno

Vytvoriť kontaktné miesto pre riešenie počítačových incidentov (CSIRT) pre informačné systémy verejnej správy a zabezpečiť jeho prevádzku.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Prioritné úlohy útvaru pre riešenie počítačových incidentov CSIRT.SK sú orientované na poskytovanie služieb potrebných na zvládnutie bezpečnostných počítačových
incidentov, na odstraňovanie ich následkov a na následnú obnovu činnosti prevádzkovaných informačných systémov. CSIRT.SK poskytuje služby preventívneho a
vzdelávacieho charakteru a vzhľadom na nadnárodný a celosvetový charakter Internetu a bezpečnostných problémov spojených s informačnými a komunikačnými
technológiami (ďalej len „IKT“) zabezpečuje aj spoluprácu pri riešení bezpečnostných incidentov na medzinárodnej úrovni.
Na vnútroštátnej úrovni útvar spolupracuje s inými organizáciami verejnej správy,  akademickým a komerčným sektorom a na zahraničnej úrovni sú to partnerské
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organizácie v iných členských štátoch. Útvar CSIRT.SK poskytuje služby štátnej správe v oblasti informačnej bezpečnosti, spolupracuje s orgánmi štátnej správy, najmä s
organizáciami podieľajúcimi sa na ochrane kritickej informačnej infraštruktúry štátu (zákon č. 45/2011 Z. z. o ochrane kritickej infraštruktúry), orgánmi činnými v trestnom
konaní a právnickými a fyzickými osobami, poskytovateľmi internetu, telekomunikačnými operátormi, dodávateľmi IKT služieb.
CSIRT.SK akreditovaný na medzinárodnej úrovni, je členom medzinárodných zoskupení TF CERT a TERENA  a  podieľa sa na plnení úloh vyplývajúcich pre členské
štáty EÚ z nariadení a smerníc EÚ/EK.
Ďalšie úlohy plní útvar na základe „Akčného plánu k stratégii pre IB v SR“ schváleného uznesením vlády a smerníc a nariadení EÚ/EK.
Monitorovaná úloha je riešená v zmysle kontraktu medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom (identifikačný list č. IL 701).

DataCentrum zabezpečuje riešenie informačno-bezpečnostných incidentov v SR v spolupráci s vlastníkmi a prevádzkovateľmi postihnutých častí Národnej informačnej
komunikačnej infraštruktúry.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informatizácie spoločnosti MF SR

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informatizácie spoločnosti, DataCentrum

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – mesačne, štvrťročne, polročne, špecifické prieskumy. Funkcionalita kontaktného miesta (CSIRT) je zabezpečená prostredníctvom
poskytovaných služieb pri riešení počítačových incidentov.

Rok
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Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
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MJ:

A - Vytvorenie a zabezpečenie prevádzky kontaktného miesta pre CSIRTVýstupu

logická

áno

2010 2011

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Vytvoriť systém zdieľania informácií, varovania a nahlasovania počítačových incidentov do EÚ.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Bol vytvorený systém zdieľania informácií, varovania a nahlasovania incidentov do EÚ. V súčasnosti prebieha jeho skúšobná prevádzka a dolaďovanie. Do systému sú
primárne pripojené prvky kritickej infraštruktúry organizácie DataCentra.
Zber údajov je realizovaný aj z externých organizácií na základe zmluvných dojednaní.
Prebieha príprava technických a organizačných opatrení pre pripájanie prvkov KII rezortných organizácií.
V súčasnosti prebieha testovacia fáza „centrálneho operačného centra na centrálne monitorovanie bezpečnostných incidentov“ umiestneného v DataCentre, pričom sa
predpokladá ďalšie rozširovanie inštitúcií do všetkých častí systému.
Monitorovaná úloha je riešená v zmysle kontraktu medzi Ministerstvom financií SR a DataCentrom (identifikačný list č. IL 704).

DataCentrum zabezpečuje vytvorenie informačného systému zdieľania informácií, včasného varovania a reakcie na incidenty.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informatizácie spoločnosti, DataCentrum

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – mesačne, štvrťročne, polročne, špecifické prieskumy.

Rok

Plán

Skutočnosť
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MJ:

A - Vytvorenie systému výmeny informácií a varovania pred počítačovými incidentmiVýstupu

logická

2010 2011

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Realizovať pilotný projekt vzdelávania v oblasti  informačnej bezpečnosti vo vybraných rezortoch.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Návrh systému vzdelávania v oblasti informačnej bezpečnosti v SR bol schválený uznesením vlády SR č. 391/2009. Proces realizácie projektu sa uskutočňuje od 23. 10.
2012.
V 1. štvrťroku roku 2013 bol  pripravený návrh učebných osnov pre kategóriu laikov a pre kategóriu informatikov. Súčasťou vzdelávacích materiálov sú prezentácie k
prednáškam. V mesiaci máj – jún bolo realizované predpilotné vzdelávanie špecialistov s tematikou na ochranu kritickej infraštruktúry za účasti pracovníkov z vybraných
inštitúcií (počet účastníkov 30).
V mesiacoch september – december 2013 bolo zrealizované pilotné vzdelávanie pre účastníkov inštitúcií verejnej správy v kategóriách laických používateľova a
používateľov nižšieho manažmentu organizácií (počet účastníkov 80).

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informatizácie spoločnosti

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – mesačne, štvrťročne, polročne, špecifické prieskumy.
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Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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MJ:

A - Realizácia pilotného projektu vzdelávania v oblasti informačnej bezpečnosti vo vybraných rezortochVýstupu

logicá

áno

2010 2011

áno

áno

áno

áno

nie

áno áno

Komentár k programovej časti:
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Ing. J. Hochmann, RO legisl., štand. a bezp. IS MF SR, D. Ondrušová, VO ekonomiky DataCentra

Ing. P. Bojňanský, GR sekcie informat. spoloč. MF SR, Ing. M. Kollár, riaditeľ DataCentra

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AT - Medzirezortný program Technická pomoc 2007-2013
Gestor: Úrad vlády SR
Komentár k programovej časti:

Programová časť nie je platná k 31. 12. 2013. Riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc (ďalej len „OP TP") bol k 01. 01. 2011 delimitovaný z Úradu vlády SR
na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaceho orgánu pre
OP TP sa financovanie z OP TP zabezpečovalo prostredníctvom rezortných programových častí príslušných kapitol. Na základe zmeny kompetenčného zákona č. 60/2013 Z.
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov prešiel Riadiaci orgán pre
OP TP od 01. 04. 2013 z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na Úrad vlády SR. Financovanie z OP TP prostredníctvom rezortných programových častí
kapitol zostalo zachované.Programová časť nie je platná.

ÚV SR OP TP

ÚV SR OP TP

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AT01 - Príprava, riadenie, monitorovanie, hodnotenie, informovanie a posilňovanie adm.kapacít v týchto oblastiach-MF SR
Komentár k programovej časti:

Programová časť nie je platná k 31. 12. 2013. Riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc (ďalej len „OP TP") bol k 01. 01. 2011 delimitovaný z Úradu vlády SR
na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaceho orgánu pre
OP TP sa financovanie z OP TP zabezpečovalo prostredníctvom rezortných programových častí príslušných kapitol. Na základe zmeny kompetenčného zákona č. 60/2013 Z.
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov prešiel Riadiaci orgán pre
OP TP od 01. 04. 2013 z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na Úrad vlády SR. Financovanie z OP TP prostredníctvom rezortných programových častí
kapitol zostalo zachované.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AT02 - Finančné riadenie, kontrola, audit a posilňovanie adm.kapacít v týchto oblastiach-MF SR
Komentár k programovej časti:

Programová časť nie je platná k 31. 12. 2013. Riadiaci orgán pre Operačný program Technická pomoc (ďalej len „OP TP") bol k 01. 01. 2011 delimitovaný z Úradu vlády SR
na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Na základe rozhodnutia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaceho orgánu pre
OP TP sa financovanie z OP TP zabezpečovalo prostredníctvom rezortných programových častí príslušných kapitol. Na základe zmeny kompetenčného zákona č. 60/2013 Z.
z., ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov prešiel Riadiaci orgán pre
OP TP od 01. 04. 2013 z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na Úrad vlády SR. Financovanie z OP TP prostredníctvom rezortných programových častí
kapitol zostalo zachované.

ÚV SR OP TP

ÚV SR OP TP

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AU - Vysielanie civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Poskytovať odbornú pomoc prostredníctvom vysielania civilných expertov do aktivít krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky
Zámer:

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AU05 - Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo územia SR - MF SR

Zefektívnenie účasti civilných expertov v aktivitách krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky.
Zámer:

Vyslať experta Finančného riaditeľstva SR do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Stanoveným cieľom je vysielanie civilných expertov Finančného riaditeľstva SR do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR. Vzhľadom na tento cieľ bol ako
merateľný ukazovateľ zvolený počet vyslaných civilných expertov. Hodnotenie plnenia cieľa na základe počtu vyslaných expertov považujeme za vhodný ukazovateľ,
ktorý reálne odráža plnenie stanovených cieľov.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Výdavky, ktoré boli vynaložené na plnenie stanoveného cieľa považujeme za primerané vzhľadom k možnostiam Finančného riaditeľstva SR a ich využitie za efektívne.
Výdavky na vyslaného civilného experta predstavujú súčet mesačného príjmu/mzdy (zahŕňa aj prídavok za výsluhu rokov), zahraničného príspevku a prípadných odmien.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov:
Finančné riaditeľstvo SR si ako cieľ na rok 2013 zvolilo vyslanie jedného civilného experta do aktivít civilného krízového manažmentu mimo územia SR. Keďže Finančné
riaditeľstvo SR vyslalo jedného experta do aktivít krízového manažmentu, stanovený cieľ bol naplnený.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Finančným riaditeľstvom Slovenskej republiky neboli zistené nedostatky.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (sekcia daňová a colná).

Gestor:
FInančné riaditeľstvo SR, osobný úrad
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Zdroj získavania údajov:
Finančné riaditeľstvo SR získava údaje o plnení merateľných ukazovateľov interne, komunikáciou medzi jednotlivými útvarmi, v ktorých kompetencii je zber konkrétnych
údajov. Zber údajov ako je momentálne nastavený sa uskutočňuje raz ročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet vyslaných expertovVýstupu

počet

1 1

2010 2011

1

1

1

1 1

Pripravovať experta Finančného riaditeľstva SR na vyslanie do operácií civilného krízového manažmentu mimo územia SR.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Finančná správa si ako ciele na rok 2013 zvolila prípravu a vyslanie aspoň jedného experta do aktivít civilného krízového manažmentu mimo územia SR. V spolupráci s
Úradom medzinárodnej policajnej spolupráce boli traja colníci vyškolení na základnom odbornom kurze pre misie a operácie civilného krízového manažmentu a teda
došlo k naplneniu stanoveného cieľa.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (sekcia daňová a colná).

Gestor:
FInančné riaditeľstvo SR, osobný úrad

Zdroj získavania údajov:
Finančné riaditeľstvo získava údaje o plnení merateľných ukazovateľov interne, komunikáciou medzi jednotlivými útvarmi, v ktorých kompetencii je zber kontaktných
údajov. Zber údajov ako je momentálne nastavený sa uskutočňuje raz ročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2012

R
2013

R + 1
2014

R + 2
2015 2016

R + 3 R + 4
2017

R + 5
2018

Typ:
MJ:

A - Počet pripravovaných expertovVýstupu

počet

1 1

2010 2011

3

1 1

Komentár k programovej časti:

Mgr. J. Bulka, osobný úrad, Mgr. A. Vasiľová, odbor medzinárodných vzťahov, FR SR

JUDr. J. Cingel, osobný úrad, PhDr. M. Moška, riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov, FR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

Doplňujúca informácia:
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