
Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2021
15 - Ministerstvo financií SR

Hlavný monitorovateľ: Ing. Rusinová, Ing. Capková, ORROK MF SR

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania
( v eurách )

Zdroje financovania Schvál.rozp. 2021 Upravený rozpočet
k 31.12.2021

Skutočnosť do
31.12.2021

Spolu 647 838 550 827 741 028 804 718 962

Štátny rozpočet 647 838 550 827 740 010 804 718 738

-> prostriedky kapitoly 535 904 813 816 237 528 793 216 256

-> prostriedky EÚ 61 873 883 9 044 350 9 044 350

-> prostriedky spolufinancovania zo ŠR 50 059 854 2 455 761 2 455 761

 - Rozpočet kapitoly 647 838 550 773 368 066 751 404 480

 - Rozpočtové prostriedky kapitoly 535 828 291 769 853 358 747 966 294

 - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. z.) 61 873 883 2 898 215 2 898 215

 - Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 - 2020 61 873 883 2 898 215 2 898 215

 - Transfer od ostatných subjektov verejnej správy 76 522 76 522 0

 - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR 50 059 854 539 971 539 971

 - Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020 50 059 854 539 971 539 971

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov 0 54 371 944 53 314 257

 - Zo štátneho rozpočtu 0 46 307 649 45 249 962

 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 7 211 194 7 196 194

 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 15 436 400 15 355 213

 - Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 23 660 054 22 698 555

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky Európskej únie (podľa § 2 písm. e) zákona č. 523/2004 Z. 0 6 146 134 6 146 134

 - Prostriedky EÚ – z 3. programového obdobia 2014 – 2020 0 6 146 134 6 146 134

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov - Prostriedky na spolufinancovanie zo ŠR 0 1 918 161 1 918 161

 - Prostriedky na spolufinancovanie – z 3. programového obdobia 2014 – 2020 0 1 915 790 1 915 790

 - Prostriedky na spolufinancovanie – k zahraničným grantom a prostriedkom poskytnutým na základe 0 2 370 2 370

Iné zdroje 0 1 018 224

 - Prostriedky podľa § 17 ods. 4 a § 22 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. 0 1 018 224

 - Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia 0 1 018 224

Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2021 Upravený rozpočet
k 31.12.2021

Skutočnosť do
31.12.2021

Por.
č.

Kód
programu

Výdavky spolu za kapitolu 804 718 962827 741 028647 838 550

Výber daní, cla, odvodov a príspevkovA  072 335 734 938 339 275 204 320 598 542

 - Výkon funkcií finančnej správya)  07205 315 887 754333 051 380328 875 109

 - Spoločné programy SR a EÚ v oblasti daní a clab)  07206 2 3702 3700

 - Fond pre vnútornú bezpečnosť1.  0720604 0 2 370 2 370

 - Regulácia hazardných hierc)  07207 4 708 4186 221 4546 859 829

Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financiíB  074 79 853 898 348 281 479 346 151 774

 - Tvorba a implementácia politíka)  07401 317 884 065318 125 12960 425 193

 - Kontrola, vládny audit a vnútorný auditb)  07403 13 034 43813 046 0616 322 205

 - Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách1.  0740302 6 322 205 5 549 739 5 538 117
 - Riadenie, kontrola a audit EŠIF – prioritná os 1 Operačného programu Technická pomoc
2014 – 20202.  074030H 0 7 454 199 7 454 199

 - Systémová a technická podpora – prioritná os 2 Operačného programu Technická
pomoc 2014 – 20203.  074030I 0 27 150 27 150

 - Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 20204.  074030O 0 14 973 14 973

 - Výkon ďalších funkcií Ministerstva financií SRc)  07404 15 233 27117 110 28913 106 500
 - Systém centrálnej evidencie poplatkov a dostupnosti kontrolných známok na
označovanie spotrebiteľských balení liehu a tabakových výrobkov1.  0740403 13 106 500 13 106 500 11 229 482

 - Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS – prioritná os 1 Operačného programu
Efektívna verejná správa 2014 – 20202.  074040U 0 4 003 789 4 003 789

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

Rozvojová spolupráca - MF SRC  05T09 60 000 71 926 71 926
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Hospodárska mobilizácia MF SRD  06H05 8 500 8 500 4 199
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Výdavky kapitoly na programy
( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2021 Upravený rozpočet
k 31.12.2021

Skutočnosť do
31.12.2021

Por.
č.

Kód
programu

Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

Príspevky SR do MO - MF SRE  09703 79 000 79 000 29 295
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Vysielanie civilných expertov do aktivít kríz. manažmentu mimo územia SR - MF SRF  0AU05 5 000 21 500 16 500
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SRG  0EJ01 111 933 737 0 0
Gestor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

 - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - PJ MF SR1.  0EJ0101 111 933 737 0 0

Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo financií SRH  0EK0D 120 163 477 140 003 419 137 846 725
Gestor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

 - Systémy vnútornej správy1.  0EK0D01 334 463 2 449 203 2 446 978

 - Špecializované systémy2.  0EK0D02 373 972 311 418 248 047

 - Podporná infraštruktúra3.  0EK0D03 17 737 589 14 759 874 13 296 665

 - Informačný systém pre systém štátnej pokladnice4.  0EK0D04 14 707 134 14 093 063 13 943 777

 - Rozpočtový informačný systém5.  0EK0D05 7 241 078 6 169 642 6 168 844

 - Informačný systém účtovníctva fondov6.  0EK0D06 1 135 133 549 284 549 284

 - Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií7.  0EK0D07 18 789 128 21 533 584 21 528 699

 - Centrálny účtovný systém8.  0EK0D08 3 610 000 4 184 908 4 184 908

 - Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva9.  0EK0D0C 1 040 000 1 219 985 1 219 985

 - Centrálne licenčné zmluvné vzťahy10.  0EK0D0D 21 717 119 19 487 582 19 400 253

 - UNITAS – Zjednotenie výberu daní, cla a poistných odvodov11.  0EK0D0G 211 520 2 208 2 208

 - Colný informačný systém12.  0EK0D0H 3 402 814 9 166 215 9 166 215

 - Integrovaný systém finančnej správy – Správa daní13.  0EK0D0I 1 514 191 6 537 015 6 537 014

 - Informačný systém pre podporu boja proti podvodom14.  0EK0D0J 11 771 202 8 332 866 8 332 866

 - Informačný systém pre výmenu informácií finančnej správy15.  0EK0D0K 3 232 050 3 787 225 3 787 225

 - Prierezový informačný systém16.  0EK0D0L 4 046 391 4 816 720 4 466 716

 - Dokumentačný systém17.  0EK0D0M 1 882 182 1 340 649 1 340 649

 - Informačná a kybernetická bezpečnosť18.  0EK0D0N 0 59 262 59 262

 - Centrálny ekonomický systém19.  0EK0D0O 530 000 3 482 703 3 482 492

 - Informačný systém hazardných hier20.  0EK0D0P 761 000 1 189 040 1 166 867

 - Portál finančnej správy21.  0EK0D0Q 3 028 668 7 023 173 7 023 173

 - Centrálny elektronický priečinok22.  0EK0D0R 2 851 200 9 490 505 9 490 505

 - Zaručená elektronická fakturácia23.  0EK0D0S 10 243 4 093 4 093

 - Informačný systém Register vylúčených osôb24.  0EK0D0T 236 400 13 200 0

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

072 - Výber daní, cla, odvodov a príspevkov

Efektívny výber daní, cla, odvodov a príspevkov.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 335 734 938 327 079 643 309 420 113
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 6 292 574 6 292 574
131J   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 3 127 612 3 066 425
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 2 773 005 1 817 060
13R4   -  Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť 0 2 370 2 370

335 734 938Spolu 339 275 204 320 598 542

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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07205 - Výkon funkcií finančnej správy

Efektívny výber daní a cla
Zámer:

Informácia o zmene PŠ:
Od 1.1.2017 je do 07205 preradena programova polozka 0720401

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 328 875 109 320 898 371 304 751 877
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 6 252 392 6 252 392
131J   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 3 127 612 3 066 425
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 2 773 005 1 817 060

328 875 109Spolu 333 051 380 315 887 754

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

Monitorovanie cieľa:
Pre rok 2021 bol stanovený cieľ efektivity finančnej správy meranej ako podiel hrubého výnosu daní, cla a ostatných príjmov na 1 zamestnanca finančnej správy vo výške
1 920 tis. eur. Skutočne dosiahnutá efektivita za rok 2021 predstavuje 2 793 tis. eur. Vytýčený cieľ na rok 2021 bol prekročený o 45,5 % oproti plánovanej úrovni. V
priemere na jedného zamestnanca finančnej správy bolo vybraté o 873 tis. eur viac oproti plánovanej úrovni.
Pozitívny stav je kombináciou medziročného nárastu u kľúčových druhoch daní a 2,4 %-ným poklesom počtu zamestnancov finančnej správy.
Medziročne je hotovostný výnos DPH za 12 mesiacov vyšší o 14,3 %, čo v nominálnom vyjadrení predstavuje nárast o 969,2 mil. eur. Vyšší výnos je výsledkom
ekonomického rastu, zvýšenej spotreby domácností a vyššej efektivity výberu. Pozitívne prispela aj úhrada PPP projektov v roku 2021 vo výške 142,5 mil. eur.
Korporátna daň v roku 2021 aj napriek opatreniam v dôsledku pandémie medziročne vzrástla o 21,7 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje navýšenie výberu o 518,3
mil. eur.
Daň z príjmov fyzických osôb (ďalej len „FO“) je medziročne vyššia o 6,6 %, čo predstavuje nárast o 203 mil. eur. Celé navýšenie sa eviduje u dani zo závislej činnosti.
Pokles v medziročnom porovnaní je pri dani z FO z podnikania o 20,2 % (- 11 mil. eur) a pri dani z motorových vozidiel o 17,0 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje
pokles o 24,1 mil. eur.
Spotrebné dane vybrané colnými úradmi boli medziročne vyššie o 4,6 %, čo v absolútnom vyjadrení predstavuje nárast o 105,2 mil. eur. Najvýraznejšie sa na náraste
podieľal výber dane z tabaku a tabakových výrobkov o 8,3 % (+ 63,3 mil. eur).

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie analýz a prognóz

Zdroj získavania údajov:
Dáta za daňovú správu: IS FS – Informačný systém finančnej správy v správe daňových úradov.
Dáta za colnú správu: IS ACIS – Informačný systém finančnej správy v správe colných úradov.
Na základe požiadavky Ministerstva financií SR je pre rok 2021 vyhodnocovaný cieľ len raz ročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

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

tis. eur

2 100 2 150

2 401

2018 2019

1 880

2 413

1900

2 793

1 920

2 529

1 900 1 940

Zabezpečiť úspešnosť výberu daní a cla finančnou správou.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Pre rok 2021 bola stanovená miera úspešnosti výberu daní a cla finančnou správou na úrovni 97,9 %. Ukazovateľ vyjadruje podiel sumy prijatých platieb v bežnom roku k
sume daňových povinností a colných povinností v správe daňových a colných úradov, o ktorých sa účtovalo v roku 2021.
Stanovený cieľ sa podarilo prekročiť o 0,7 p. b., keď úspešnosť výberu daní dosiahla úroveň 98,6 %.

Daňová správa: Úspešnosť výberu monitorovaných daní bola na úrovni 98,41 %. Vymeraná čiastka predpisov dosiahla v roku 2021 výšku 18 144,7 mil. eur, čo v
porovnaní s rokom 2020 predstavuje nárast o 11,7 %. Platby v medziročnom porovnaní v roku 2021 oproti roku 2020 vzrástli o 10,4 %, výška platieb v roku 2021 bola na
úrovni 17 856,8 mil. eur. Daňová správa naďalej aktívne pokračovala v boji proti daňovým podvodom ako aj v prehlbovaní služieb, ktorými sa snaží pomôcť daňovým
subjektom zjednodušiť plnenie daňových povinností a tým podporiť dobrovoľné plnenie uvedených povinností.
Colná správa: Úspešnosť predmetného ukazovateľa bola za rok 2021 na úrovni 99,31 %. Vymeraná čiastka predpisov dosiahla v roku 2021 výšku 5 784,1 mil. eur, čo je
medziročný nárast o 22,0 %. Rovnako bol zaznamenaný nárast v objeme platieb oproti roku 2020 o 22,1 %, keď dosiahnutá výška bola v sume 5 744,2 mil. eur.
Porovnaním s rovnakým obdobím roku 2020, kedy merateľný ukazovateľ dosiahol hodnotu 99,25 %, bola hodnota ukazovateľa vyššia o 0,06 p. b., čo znamená nepatrné
zvýšenie úspešnosti výberu daní a cla na strane colných úradov v roku 2021.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie analýz a prognóz

Zdroj získavania údajov:
Dáta za daňovú správu: IS FS – Informačný systém finančnej správy v správe daňových úradov.
Dáta za colnú správu: IS ACIS – Informačný systém finančnej správy v správe colných úradov.
Na základe požiadavky Ministerstva financií SR je pre rok 2021 vyhodnocovaný cieľ len raz ročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Percento úspešnosti výberu daní a cla finančnou správouVýsledku

%

98,0 98,1

98,7

2018 2019

97,7

99,5

97,8

98,6

97,9

99,4

97,7 97,9

Vytlačené dňa: 02.03.2022 3 / 57



Zvyšovať využívanie softvéru IDEA pri daňových kontrolách, výkone miestnych zisťovaní a analytickej činnosti daňových úradov.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Vzhľadom na elektronizáciu činností na strane daňových subjektov a automatizáciu kontrolnej činnosti finančnej správy sa považuje vyhodnocovanie využívania softvéru
IDEA v procese výkonu daňových kontrol za relevantný ukazovateľ. Využívanie softvéru IDEA je významne podporené aj novelou zákona o účtovníctve, na základe ktorej
je účtovná jednotka povinná predložiť účtovníctvo v takej podobe, v akej ho vedie, teda v elektronickej. Využívanie softvéru 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.
Rovnako je vhodným nástrojom aj pri výkone miestnych zisťovaní a analytickej činnosti.
Cieľová hodnota pre rok 2021 bola stanovená na 2 780 kontrol, miestnych zisťovaní a analytických činností vykonaných pomocou softvéru IDEA, pričom reálne bol
softvér IDEA využitý v prípade 1 175 daňových kontrol, pri 8 miestnych zisťovaniach a v 4 718 prípadoch pri analytickej činnosti.

Zložky Finančnej správy SR             Počet EDP kontrol               Počet miestnych zisťovaní             Analytická činnosť
                                                             za rok 2021                                 za rok 2021                   pomocou softvéru IDEA

DÚ Banská Bystrica                                   145                                               0                                           847
DÚ Bratislava                                               76                                               0                                           251
DÚ Košice                                                  105                                               0                                           340
DÚ Nitra                                                     145                                               0                                           158
DÚ Prešov                                                 149                                               3                                         1 570
DÚ Trenčín                                                201                                               0                                            272
DÚ Trnava                                                 210                                               5                                            398
DÚ Žilina                                                     92                                                0                                           473
ÚVHS                                                          52                                                0                                           409

SPOLU                                                    1 175                                               8                                        4 718

Počet EDP kontrol bol ovplyvnený zameraním daňových kontrol na vysoko rizikové daňové subjekty. Softvér IDEA je významným nástrojom na výkon analytickej činnosti,
čo vo výraznej miere daňové úrady využívali. V roku 2021 nastal útlm v prípade využitia softvéru IDEA pri výkone miestnych zisťovaní, čo bolo ovplyvnené obmedzeným
výkonom miestnych zisťovaní zameraných na dodržiavanie ustanovení zákona o ERP v dôsledku pandemickej situácie, ako aj zasielaním cielených požiadaviek na
výkon miestneho zisťovania  na sporné a  rizikové transakcie.  Počet  kontrol  vykonaných softvérom IDEA a jeho využitie  pri  výkone analytickej  činnosti  oproti
predchádzajúcemu roku významne vzrástol.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie riadenia kontroly

* Monitorovanie cieľa č. 4 pokračuje v rámci komentára k programovej časti.

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – vyhodnotenie kontrolnej činnosti štvrťročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Počet kontrol, miestnych zisťovaní a analytických úkonov vykonaných prostredníctvom softvéru IDEAVýstupu

počet

3 020 3 070

2018 2019

1 300

4 165

1350

5 901

2 780

2 699

1 330 3 000

Komentár k programovej časti:
* Pokračovanie monitorovania cieľa č. 4:

Plánovaná hodnota ukazovateľa na rok 2021 bola daňovými úradmi splnená. Rok 2021 bol výrazne ovplyvnený mimoriadnou situáciou spôsobenou ochorením COVID-19.
Uvedená situácia mala vplyv na počet realizovaných kurzov v oblasti EDP kontroly. Keďže toto vzdelávanie je špecifické a pre získanie vedomostí a zručností práce so
softvérom IDEA je potrebná prezenčná forma vzdelávania, z dôvodu eliminácie rizika šírenia epidémie sa v roku 2021 realizovali počas letných mesiacov dva kurzy pre
začiatočníkov. Nadstavbové kurzy pre pokročilých a workshopy k EDP kontrole neboli realizované.
Finančné riaditeľstvo SR poskytovalo aktívnu podporu a komunikáciu formou riešenia konkrétnych problémových prípadov zasielaných z daňových úradov a tiež zasielalo
pomôcky pre výkon zložitejších analytických krokov hlavne začínajúcim kontrolórom.

pplk. Mgr. Šimurda, Ing. Devečková, Ing. Sirvoňová, FR SR

Ing. Janáčová, VO analýz a prognóz, Ing. Považanová, VO riadenia kontroly, FR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07206 - Spoločné programy SR a EÚ v oblasti daní a cla

Informácia o zmene PŠ:
Od 1.1.2017 je do 07206 preradena programova polozka 0720405

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

13R4   -  Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť 0 2 370 2 370
0Spolu 2 370 2 370

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0720601 - Program Customs 2020

Zabezpečiť aktívnu účasť slovenských zástupcov na aktivitách programu Customs 2020 s cieľom aktívne sa podieľať na plnení osobitných cieľov programu Customs
2020, ktorými sú podpora colných orgánov pri ochrane finančných a hospodárskych záujmov Únie a členských štátov, vrátane boja proti podvodom a ochrany práv

Cieľ 1:
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duševného vlastníctva, zvýšenie ochrany a bezpečnosti a ochrana občanov a životného prostredia, zvýšenie administratívnej kapacity colných orgánov a posilnenie
konkurencieschopnosti európskych podnikov.

Monitorovanie cieľa:
Viacročný akčný program Customs 2020 je zriadený na podporu fungovania a modernizácie colnej únie s cieľom posilniť vnútorný trh prostredníctvom spolupráce medzi
zúčastnenými krajinami programu, ich colnými orgánmi a ich úradníkmi. Naplnenie tohto zámeru nie je možné bez zabezpečenia účasti zástupcov všetkých zúčastnených
krajín programu Customs 2020 na aktivitách organizovaných pod záštitou programu.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor medzinárodných vzťahov a spolupráce

Zdroj získavania údajov:
Monitorovanie programu Customs 2020 sa uskutočňuje na základe údajov získavaných na dennej báze z finančného a evidenčného systému ART a z informačnej a
komunikačnej platformy PICS.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zrealizovaná aktívna účasť slovenských zástupcov na aktivitách programu Customs 2020Výstupu

logická

áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Mikuláš, národný koordinátor programu Customs 2020, FR SR

pplk. JUDr. Hanus, PhD., RO medzinárodných vzťahov a spolupráce, FR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0720602 - Program Fiscalis 2020

Zabezpečiť účasť slovenských zástupcov na aktivitách programu Fiscalis 2020 s cieľom aktívne sa podieľať na plnení konkrétnych cieľov programu Fiscalis 2020, ktorými
sú podpora boja proti daňovým podvodom, daňovým únikom a agresívnemu daňovému plánovaniu a vykonávanie práva Únie v oblasti daní zabezpečením výmeny
informácií, podporovaním administratívnej spolupráce a v nevyhnutných a vhodných prípadoch zvyšovaním administratívnej kapacity zúčastnených krajín s cieľom
prispievať k znižovaniu administratívnej záťaže daňových orgánov a nákladov daňovníkov na dodržiavanie predpisov.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Cieľ za rok 2021 je splnený. Ukazovateľ je nastavený vhodne vzhľadom na charakter programu, aspoň čo sa týka tzv. spoločných akcií. Program Fiscalis 2020 však
obsahuje aj komponenty spoločných vzdelávacích akcií a podpory IT systémov (táto časť programu je z finančného hľadiska najnákladnejšia). Tieto komponenty v
kompetencii Finančného riaditeľstva SR nie sú v systéme monitorovania zachytené.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Prínosy realizácie programu sú primerané jeho nákladom, resp. ich prevyšujú, keďže ciele programu Fiscalis 2020 by vo väčšine prípadov nebolo možné dosiahnuť len
na národnej úrovni bez ohľadu na výšku prostriedkov vynaložených na pokrytie výdavkov súvisiacich s účasťou na tzv. spoločných akciách programu.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Za celý rok 2021 sa uskutočnilo spolu 124 účastí (za celý rok 2020 – 90 účastí). Uvedená hodnota zodpovedá skôr údajom spred pandémie, keďže ňou bol ovplyvnený
najmä rok 2020. Následne sa už organizátori aj účastníci plne adaptovali na online stretnutia. Prechod do virtuálneho priestoru mal za následok nulové priame výdavky
na aktivity programu.

Poznámka:
Vyhodnotenie uvádza účasti a výdavky za všetkých účastníkov zo Slovenskej republiky, t. j. Ministerstvo financií SR - úrad aj Finančné riaditeľstvo SR.

Viacročný program Fiscalis 2020 je zriadený so zámerom zabezpečiť zlepšenie fungovania daňových systémov na vnútornom trhu posilnením spolupráce medzi
zúčastnenými krajinami, ich daňovými orgánmi a ich úradníkmi. Naplnenie tohto zámeru nie je možné bez zabezpečenia účasti zástupcov všetkých zúčastnených krajín
programu Fiscalis 2020 na aktivitách organizovaných pod záštitou programu.
Na realizácii programových aktivít programu Fiscalis sa výraznou mierou podieľajú zamestnanci organizácií rezortu financií a útvarov Ministerstva financií SR - úrad,
najmä Finančného riaditeľstva SR a sekcie daňovej a colnej a inštitútu finančnej politiky Ministerstva financií SR.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia medzinárodných vzťahov
Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie medzinárodných vzťahov a spolupráce v oblasti daní

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interné evidencie NK Fiscalis a koordinátora Fiscalis Finančného riaditeľstva SR, externý – systém pre evidenciu údajov (finančných, vecných) o realizácii
programu Fiscalis 2020, spravovaný Európskou komisiou (tzv. ART). Periodicita zberu údajov – priebežne/ad-hoc podľa potreby (súčasťou pravidiel programu je nutnosť
evidovať jednotlivé účasti a náklady na ne v systéme ART najneskôr do 1 mesiaca od ich vzniku).
Monitorovanie programu Fiscalis 2020 sa uskutočňuje na základe údajov získavaných na dennej báze z finančného a evidenčného systému ART a z informačnej a
komunikačnej platformy PICS.
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MJ:

A - Zabezpeč. účasť zást. SR na aktiv. pr. Fiscalis 2020 s cieľom akt. sa podieľať na pln. cieľov prog.Výstupu

logická

áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Gabčová, MF SR, Ing. Oršula, FR SR

Ing. Polónyi, MF SR, JUDr. Baďo, VO medzinárodných vzťahov a spolupráce v oblasti daní, FR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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0720603 - Program Hercule III

Zabezpečiť prevenciu a boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Európskej únie, vrátane boja proti pašovaniu a falšovaniu cigariet, tabaku a tabakových
výrobkov, prostredníctvom poskytnutia technickej pomoci a zlepšenia medzinárodnej spolupráce medzi jednotlivými členskými štátmi.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Merateľný ukazovateľ bol stanovený tak, aby relevantne odrážal plnenie cieľov.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Stanovený cieľ projektov bol dosiahnutý efektívne a hospodárne.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Na zabezpečenie plnenia cieľov boli zrealizované nasledovné projekty:
Zlepšenie colného dohľadu a uľahčenie obchodu na hraničnom priechode Vyšné Nemecké (SK) – Užhorod (UA) (č. grantovej zmluvy 878519 – FLOODGATE):
Projekt je zameraný na zvýšenie efektivity colného dohľadu a uľahčenie obchodu na hraničnom priechode Vyšné Nemecké – Užhorod. V rámci projektu bol na uvedený
hraničný priechod zakúpený stacionárny röntgen na kontrolu kamiónov, ktorý prispieva k odhaľovaniu nezákonného obchodu, pašovania a falšovania tovaru, ktoré má
negatívny vplyv na finančné záujmy Európskej únie (ďalej len „EÚ“). Začiatkom roka 2021 bolo ukončené verejné obstarávanie a následne bola v marci 2021 podpísaná
zmluva o dielo. Stacionárny röntgen bol dodaný a nainštalovaný na daný hraničný priechod koncom augusta 2021. Po ukončení projektu dňa 30. 09. 2021 bola
vypracovaná záverečná správa k projektu, ktorá bola schválená Európskou komisiou a následne boli vysporiadané všetky finančné vzťahy vyplývajúce z projektu.

Posilnenie dopravných kontrolných systémov pre boj proti podvodom na vonkajšej hranici EÚ na Slovensku (číslo GZ 831516 – SK ANPRS):
V rámci projektu realizuje Finančné riaditeľstvo SR nákup, inštaláciu a prepojenie systému na rozpoznávanie evidenčných čísel dopravných prostriedkov a kontajnerov na
hraničných priechodoch Čierna nad Tisou, Maťovce, Vyšné Nemecké a Ubľa. Prvé verejné obstarávanie na dodanie systému bolo zrušené a následne bolo vyhlásené
nové verejné obstarávanie, ktoré bolo ukončené v roku 2021. Zmluva s dodávateľom bude podpísaná začiatkom roka 2022. Z dôvodu opätovného vyhlásenia verejného
obstarávania bola predĺžená doba implementácie daného projektu na 42 mesiacov, t. j. do 31. 07. 2022.

Tréning  zameraný na boj proti podvodom v oblasti DPH pri dovoze tovaru do EÚ (č. grantovej zmluvy 878509 – SK – VAT FRAUD):
Projekt je zameraný na zvýšenie efektívnosti odhaľovania nezákonného obchodu pri dovoze tovaru v oblasti DPH, ako aj na prehlbovanie medzinárodnej spolupráce
prostredníctvom výmeny osvedčených postupov v danej oblasti. V rámci projektu sa uskutočnia dva cykly 2,5-dňového školenia, ktorého sa zúčastnia zástupcovia EÚ,
colných a daňových orgánov zo Slovinska, Maďarska, Poľska, Česka, Írska, Talianska a Slovenska. Školenie bude zamerané na vytvorenie synergie medzi daňovými a
colnými orgánmi členských štátov. Vzhľadom na pandémiu COVID-19 uvedený tréning nebolo v roku 2021 možné uskutočniť.

d) Návrhy na okamžité riešenie všetkých zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky (významného charakteru).

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie projektov technickej pomoci

Zdroj získavania údajov:
Zdrojom údajov v rámci projektov zameraných na školenie je hodnotiaci formulár vypĺňaný na konci školenia, ktorý je súčasťou záverečnej správy k projektu.
Zdrojom údajov v rámci projektov zameraných na nákup techniky sú účinné kúpne zmluvy a interné evidencie majetku.
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A - Zrealizovaná prevencia a boj proti podvodom poškodzujúcim finančné záujmy Európskej únieVýstupu

logická

áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

pplk. Mgr. Hlaváčová, odd. projektov technickej pomoci, FR SR

Mgr. Raškovič, VO projektov technickej pomoci, FR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0720604 - Fond pre vnútornú bezpečnosť

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

13R4   -  Iné - k programu Sloboda, bezpečnosť a spravodlivosť 0 2 370 2 370
0Spolu 2 370 2 370

Modernizovať a zefektívniť prevádzku automobilového parku špecializovaných útvarov finančnej správy za účelom zvýšenia bezpečnosti hranice Slovenskej republiky s
Ukrajinou.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Projekt je realizovaný na základe grantovej zmluvy medzi Ministerstvom vnútra SR a Finančným riaditeľstvom SR a financovaný z Fondu pre vnútornú bezpečnosť za
účelom skvalitnenia a zvýšenia efektívnosti výkonu kontroly, dozoru a ochrany pre zabezpečenie vysokej úrovne bezpečnosti a zároveň zlepšenie kapacít reakcie
hliadkových jednotiek operujúcich na hranici Slovenskej republiky s Ukrajinou. V roku 2021 v rámci implementácie projektu sa vo februári 2021 uskutočnila monitorovacia
návšteva Európskej komisie (ďalej len „EK“) a prebiehali kontroly dokumentácie k verejným obstarávaniam: dodanie 11 kusov osobných vozidiel a 7 kusov vozidiel
kategórie N1 (vozidlá so špeciálnou úpravou pre prevoz psov). Kúpne zmluvy na uvedené vozidlá neboli v rámci projektu uzavreté.
V júni 2021 Finančné riaditeľstvo SR z dôvodu nemožnosti dodržať podmienky použitia a umiestnenia vozidiel požadovaných EK podalo žiadosť o mimoriadne ukončenie
grantovej zmluvy č. SK 2016 ISF SC2/NC1/A2 dohodou.
Projekt bol následné zrušený, a to Dohodou o ukončení grantovej zmluvy SK 2016 ISF/SC2/NC1/A2 s účinnosťou od 11. 08. 2021 uzatvorenej medzi Ministerstvom
vnútra SR a Finančným riaditeľstvom SR. V zmysle uvedenej dohody boli medzi Finančným riaditeľstvom SR a Ministerstvom vnútra SR vyrovnané všetky finančné
záväzky vyplývajúce zo zrušenia projektu, a to vrátenie preddavkov na úhradu faktúr a vrátenie finančných prostriedkov za obstaranie 5 kusov terénnych vozidiel.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie projektov technickej pomoci

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – účinné kúpne zmluvy a interné evidencie majetku. Periodicita – ročne podľa časového harmonogramu projektu.
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MJ:

A - Počet obstaraných dopravných prostriedkovVýstupu

počet

2018 2019

12

0

18

05

19

Komentár k programovej časti:

pplk. Mgr. Hlaváčová, odd. projektov technickej pomoci, FR SR

Mgr. Raškovič, VO projektov technickej pomoci, FR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0720605 - Spoločný vyšetrovací tím

Zabrániť páchaniu daňovej trestnej činnosti na úseku DPH v Českej republike a Slovenskej republike za účelom minimalizácie dopadu na štátny rozpočet.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Nástroj justičnej spolupráce medzi Slovenskou a Českou republikou JIT (Joint Investigation Team) – ide o spoločné vyšetrovacie tímy zložené z orgánov činných v
trestnom konaní dvoch alebo viacerých štátov, ktorý vznikol na základe vzájomnej dohody zúčastnených štátov na určitú dobu a za účelom boja proti páchaniu daňovej
trestnej činnosti na úseku DPH, pri ktorom dochádza k vysokým škodám v Slovenskej republike a ďalších štátoch. Ide o koordinačné stretnutia, súčinnosť na úkonoch v
trestnom konaní, rýchle zdieľanie informácií a dôkazov bez potreby žiadať v zúčastnených štátoch o právnu pomoc a rozhodovať o povolení účasti orgánu dožadujúceho
štátu na procese dokazovania.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor: Finančné riaditeľstvo SR, Kriminálny úrad finančnej správy

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interné zdroje finančnej správy, osoby konajúce v prospech finančnej správy. Periodicita – operatívno-pátracia činnosť v nepravidelných intervaloch.
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B - Počet jednotlivých prípadov riešenia trestnej činnostiVýstupu
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7

20

8
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20 20

Komentár k programovej časti:

mjr. Ing. Hudec, MBA, KÚ FS, FR SR

pplk. Mgr. Korpáš, VP KÚ FS, FR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0720607 - Program Horizont 2020 – európsky rámcový program pre výskum a inovácie 2014 – 2020

Zabezpečiť aktívnu účasť slovenských zástupcov na aktivitách projektu Pan-európska sieť colných praktikov s cieľom vytvorenia siete colných praktikov, ktorí uľahčujú
transformovanie inovatívnych myšlienok a výsledkov výskumu v oblasti colnej bezpečnosti do reálnych riešení a ich zapracovanie do operatívnych postupov s cieľom
podporiť európske colné správy v snahe čeliť súčasným výzvam v oblasti colnej bezpečnosti.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Projekt Pan-European Network of Customs Practitioners (ďalej len „PEN-CP“) je schválený v rámci programu Horizont 2020 na obdobie 5 rokov (september 2018 –
august 2023) a bol mu pridelený grant vo výške 3 496 366,25 eur. Na projekte PEN-CP sa podieľa 18 partnerov, z toho je 14 colných správ. Víziou projektu je založenie
siete colných „praktikov“, ktorých praktické skúsenosti, požiadavky a inovačné myšlienky v oblasti colnej bezpečnosti budú „pretavené“ do konkrétnych riešení a
technológií, a tak pomôžu európskym colným správam vysporiadať sa so súčasnými výzvami v oblasti bezpečnosti. Projekt sa vo svojich jednotlivých fázach bude
venovať rôznym oblastiam colnej práce v oblasti bezpečnosti – riadenie rizika a „Big data“, detekčné technológie, vybavenie colných laboratórií, koordinácia riadenia
hraníc a pod., pričom jednotliví partneri projektu môžu postupne nominovať 1 – 6 expertov v závislosti od voľných personálnych kapacít.
V rámci projektu PEN-CP Slovenská republika participuje na riešení problematiky skenovania železničnej nákladnej dopravy a prijala úlohu lídra pri riešení predmetnej
úlohy. V roku 2021 sa zástupcovia Finančného riaditeľstva SR aktívne podieľali na príprave podkladov, vypĺňaní dotazníkov a hodnotení návrhov od partnerov v uvedenej
oblasti a taktiež sa zúčastnili workshopu v Chorvátsku a pravidelne sa zúčastňovali online pracovných stretnutí.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie projektov technickej pomoci

Zdroj získavania údajov:
Finančné riaditeľstvo SR získava údaje o plnení merateľných ukazovateľov interne, komunikáciou medzi jednotlivými útvarmi zodpovednými za implementáciu projektu a
externe, komunikáciou s partnermi projektu.
Zber – priebežne.
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A - Zrealizovaná aktívna účasť slovenských zástupcov na aktivitách projektu „PEN-CP“Výstupu
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Komentár k programovej časti:
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pplk. Mgr. Hlaváčová, odd. projektov technickej pomoci, FR SR

Mgr. Raškovič, VO projektov technickej pomoci, FR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07207 - Regulácia hazardných hier

Optimálna regulácia hazardných hier.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 6 859 829 6 181 272 4 668 236
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 40 182 40 182

6 859 829Spolu 6 221 454 4 708 418

Zabezpečiť výber odvodov z prevádzkovania hazardných hier.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Cieľ, ako aj merateľný ukazovateľ cieľa sú správne stanovené a sú priebežne zabezpečované.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Vychádzajúc zo stanoveného cieľa najmä s prihliadnutím na relatívne krátke pôsobenie Úradu pre reguláciu hazardných hier (ďalej len „úrad“) a špecifický vývoj v roku
2020 a 2021 súvisiaci s COVID-19 je možné celkové plnenie stanoveného cieľa z pohľadu efektívnosti a hospodárnosti hodnotiť pozitívne.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Zo skutočnej hodnoty merateľného ukazovateľa dosiahnutej v roku 2021 v rámci podprogramu 07207 vyplýva, že nedošlo k splneniu plánovanej hodnoty stanovenej na
rok 2021.
V prípade percentuálneho vyčíslenia dosiahnutej (uhradenej) výšky odvodov za rok 2021 je možné v porovnaní s plánom konštatovať plnenie na úrovni 84,83 %, čo
predstavuje vzhľadom na neštandardný rok 2021 (pandemické opatrenia v podobe zatvorenia „kamenných“ herní, kasín a prevádzok, obmedzenie ponuky športových
udalostí s dosahom na segment kurzových stávok) pomerne vysoké percento úspešnosti plnenia plánovanej úrovne príjmu z odvodov do štátneho rozpočtu.
Napriek tomu, že v roku 2021 trvalo obdobie uzatvorenia „kamenných“ herní a kasín dlhšie ako v roku 2020 (v roku 2021 pri herniach viac o 63 dní, pri kasínach viac o 49
dní ako v roku 2020), výber odvodov do štátneho rozpočtu z hazardných hier bol v roku 2021 vyšší ako v roku 2020 o viac ako 4 %. Ďalším faktorom nižšieho výberu
odvodov v roku 2021 je vykonanie úhrad odvodov prevádzkovateľmi hazardných hier v posledných dňoch roku 2021, ktoré boli pripísané na účet úradu v roku 2022
(zákon č. 115/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej
nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov, definoval odklad platenia odvodov do 31. 12. 2021, t. j. do tohto termínu mohli prevádzkovatelia
uhradiť odvody splatné v zákonom stanovenom období roku 2021 spolu s tzv. európskym úrokom bez toho, aby boli v omeškaní) a zároveň niektorí prevádzkovatelia na
základe neustáleho vysvetľovania úradu o zákonných povinnostiach a pod hrozbou vysokých sankcií uhradili odvody splatné v roku 2021 pripadajúce na obdobie
lockdownu až v januári 2022. V prípade úhrady v roku 2021 by sa dosiahol vyšší výber odvodov nielen oproti roku 2020 (210 626 tis. eur), ale aj aj oproti roku 2018 (224
300 tis. eur). Zároveň je potrebné uviesť, že plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa bola nastavená na veľmi vysokú hodnotu, ktorá sa dosahuje veľmi ťažko pri
regulácii hazardných hier v mestách a obciach a za podmienok definovaných v súčasnom znení zákona.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
V zmysle predchádzajúcich bodov úrad neidentifikuje nedostatky pri plnení stanoveného cieľa. Vzhľadom na vzniknutú pandemickú situáciu a z toho vyplývajúci presun
hazardných hier z „kamenných“ herní, kasín a prevádzok do online prostredia, bolo by vhodné aj za účelom regulácie tohto segmentu zvýšiť výšku odvodu pre hazardné
hry v internetovom prostredí a upraviť výšku finančných zábezpek tak, aby z nich bolo možné vysporiadať celú výšku odvodov. K uvedenému je potrebné novelizovať
zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia finančného trhu MF SR.

Gestor:
Úrad pre reguláciu hazardných hier

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané z interných zdrojov mesačne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

B - Výška odvodov z prevádzkovania hazardných hierVýsledku

tis. eur

259 510 259 510 259 510 259 510

224 300

2018 2019

210 626 220 131

259 510

248 900

259 510

Komentár k programovej časti:

PhDr. Kováčová, odbor licencií a správy odvodov a príspevkov, Mgr. Dudášová, odd. ekonomiky, ÚRHH

JUDr. Lenčéš, LL.M., generálny riaditeľ, ÚRHH

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:
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 79 853 898 336 600 270 334 476 908
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 0 0
131J   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 85 356 85 356
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 94 724 89 176
1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 2 318 456 2 318 456
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 378 520 378 520
1AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 90 124 90 124
1AC1   -  Európsky sociálny fond 0 579 759 579 759
1AC2   -  Európsky sociálny fond 0 0 0
1AC3   -  Európsky sociálny fond – pro rata 0 71 327 71 327
1AM1   -  Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ) 0 0 0
3AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 3 809 696 3 809 696
3AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 718 459 718 459
3AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 166 094 166 094
3AC1   -  Európsky sociálny fond 0 2 325 209 2 325 209
3AC2   -  Európsky sociálny fond 0 616 158 616 158
3AC3   -  Európsky sociálny fond – pro rata 0 411 337 411 337
3AH1   -  Európsky námorný a rybársky fond 0 11 230 11 230
3AH2   -  Európsky námorný a rybársky fond 0 3 743 3 743
3AM1   -  Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ) 0 0 0
3AM2   -  Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ) 0 0 0
72e   -  Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia 0 1 018 224

79 853 898Spolu 348 281 479 346 151 774

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07401 - Tvorba a implementácia politík

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 60 425 193 317 969 231 317 734 510
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 0 0
131J   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 85 356 85 356
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 69 524 63 976
72e   -  Z poistného plnenia zo zmluvného poistenia alebo zo zákonného poistenia 0 1 018 224

60 425 193Spolu 318 125 129 317 884 065

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:
a) Posúdenie relevantnosti:
Stanovený cieľ vystihuje základné poslanie, povinnosti a úlohy ARDAL, považuje sa za vhodný a vystihujúci základnú činnosť ARDAL. Nevyhnutnou podmienkou, aby
mohla ARDAL plniť stanovený cieľ, bolo v rámci tohto programu zabezpečiť plynulé financovanie bežnej prevádzky ARDAL vrátane miezd a prislúchajúcich odvodov do
poisťovní.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
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 schválený rozpočet výdavkov štátneho rozpočtu na klienta štátny dlh
(hotovostný princíp) bol dodržaný a dosiahla sa jeho úspora v sume 454,9 mil. eur.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
ARDAL počas celého roku 2021 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. Hlavným problémom pri riadení likvidity a hotovostnej rezervy štátu bol v roku 2021 enormný a stále sa zvyšujúci prebytok likvidity v bankovom sektore
eurozóny, čo výrazne limitovalo záujem bankových obchodných protistrán o prijatie krátkodobých vkladov. V priebehu roka 2021 bol uskutočnený predaj 30 tranží
štátnych dlhopisov (ďalej len „ŠD“) v 9 aukciách a 2 predaje ŠD prostredníctvom syndikátu. Pri celkovom dopyte na kúpu ŠD 18 mld. eur vrátane syndikátov boli v roku
2021 akceptované ponuky v celkovej menovitej hodnote 6,7 mld. eur.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Stanovenie cieľa č. 7 v rámci programovej štruktúry 07401 – Tvorba a implementácia politík pre ARDAL je stále aktuálne, v ďalšom období sa programová štruktúra
nenavrhuje meniť, t. j. odporúča sa zachovať súčasný stav. Na základe doteraz uvedených informácií možno konštatovať, že nie je potrebné prijímať žiadne 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 aktuálnych a plánovaných platbách klientov ŠP boli pre ARDAL údaje primárne poskytované Štátnou pokladnicou vo finančnom pláne. Na
monitoring odosielaných aj prijatých platieb na účtoch Ministerstva financií SR v rámci pracovného dňa slúžili platobné systémy SIPS, Target2 a Target2 Securities.
Ďalšími zdrojmi informácií boli IS ŠP ManEx (platobný systém ŠP) a IS WSS (IS ARDAL). Prostredníctvom týchto systémov ARDAL v mene Ministerstva financií SR
denne vysporiadavala platby s domácimi aj zahraničnými protistranami.
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Pre kontrolu správnosti zasielaných a prijatých platieb v rámci obchodného dňa ARDAL denne vykonávala rekonciliáciu platieb na účtoch Ministerstva financií SR.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

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

%

100 100 100 100

100

2018 2019

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:
Štatistika počtu spracovaných prevodov zo/do Štátnej pokladnice – porovnanie roku 2021 s rokom 2020

Počet prevodov:
Štátna pokladnica (ďalej len „ŠP“) v roku 2021 spracovala 60,371 mil. prevodov smerujúcich do ŠP resp. zo ŠP z/na účty vedené u iných poskytovateľov platobných
služieb. Porovnanie počtu všetkých vykonaných prevodov v roku 2021 s rokom 2020 vykazuje nárast o 3,94 %.

Podiel ŠP na počte položiek vykonaných cez platobné systémy SIPS a STEP2:
ŠP spracuje priemerne 21,70 % z počtu SEPA úhrad v mene EUR realizovaných prostredníctvom platobných systémov SIPS a STEP2, t. j. z počtu spracovaných
platobných operácií k/od iných účastníkov v rámci Slovenska.
ŠP dosahuje priemerný podiel 14,11 % na SEPA úhradách z celkového počtu zrealizovaných SEPA úhrad prostredníctvom platobných systémov SIPS a STEP2
účastníkmi zo Slovenska, čím patrí k najväčším poskytovateľom platobných služieb v SR.

Zmeny podľa typov prevodov v porovnaní s rokom 2020
PS SIPS a PS STEP2:
celkový nárast počtu položiek je 3,94 %,
nárast počtu debetných položiek odoslaných zo ŠP je 2,69 %,
nárast počtu kreditných položiek prijatých do ŠP je 6,35 %.
CP banky:
celkový nárast počtu položiek je 13,23 %,
nárast počtu debetných položiek odoslaných zo ŠP je 16,66 %,
pokles počtu kreditných položiek prijatých do ŠP o 7,24 %.
TARGET2:
celkový nárast počtu položiek je 5,89 %,
výraznejší je pokles počtu debetných položiek odoslaných zo ŠP o 20,74 %,
nárast počtu kreditných položiek prijatých do ŠP je 9,04 %.

V porovnaní s rokom 2020 nastáva nárast počtu vykonaných debetných položiek o 2,69 % a kreditných položiek o 6,35 %.

ŠP zabezpečila realizáciu platobných operácií počas všetkých pracovných dní v roku 2021 s chybovosťou na nulovej úrovni.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia štátneho výkazníctva MF SR.

Gestor:
Štátna pokladnica

Zdroj získavania údajov:
Údaje sa získavajú priebežne z Informačných systémov ŠP.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečená realizácia platobného styku počas všetkých pracovných dní rokaVýstupu

logická

áno áno áno áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

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 štátnej správy a zabezpečiť oddych a relaxáciu
zamestnancov rezortu Ministerstva financií SR, v súlade s predmetom kontraktu, v rozsahu minimálne 18 000 lôžkodní ročne.

Cieľ 16:

Monitorovanie cieľa:
Merateľným ukazovateľom naplnenia stanoveného cieľa č. 16 bolo 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 štátnej správy a zabezpečiť oddych a relaxáciu zamestnancov rezortu Ministerstva financií SR v súlade s predmetom kontraktu v rozsahu
minimálne 18 000 lôžkodní ročne.
Ku dňu 31. 12. 2021 Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica zrealizovalo 9 816 lôžkodní, čo znamenalo 54,53 %-né splnenie
stanoveného cieľa.
Nenaplnenie počtu lôžkodní za rok 2021 malo viacero objektívnych dôvodov.
Dňa 29. 12. 2020 bolo na území SR uznesením vlády SR č. 807 podľa čl. 5 ods. 2 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu,
výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov schválené predĺženie času trvania núdzového stavu, ktorý bol vyhlásený uznesením vlády SR č. 587
z 30. 09. 2020 z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeného koronavírusom SARS-CoV-2. Núdzový stav bol ukončený 14. 05. 2021 uznesením vlády SR č. 260 zo dňa
14. 05. 2021 (publikované v Zbierke zákonov č. 175/2021).
V zmysle vyššie uvedených uznesení vlády SR a podľa vtedy platných vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva SR (ďalej len „ÚVZ SR“), ktorými sa nariaďovali opatrenia
pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam hromadných podujatí publikovaných vo Vestníku vlády SR musela organizácia pristúpiť k uzatvoreniu zariadenia v čase
od 03. 01. 2021 do 18. 04. 2021.
Vzhľadom na zhoršujúcu sa situáciu v súvislosti s respiračným ochorením COVID-19 podľa platného Covid automatu v4 v zmysle Vyhlášky ÚVZ SR č. 253 zo dňa 07. 10.
2021 a na základe Uznesenia vlády SR č. 387/2021 platného od 28. 10. 2021 a účinného od 01. 11. 2021 bol okres Poprad zaradený do 3. stupňa ohrozenia do tzv.
čiernej farby a v termíne od 01. 11. 2021 do 27. 12. 2021 bolo zariadenie opäť uzatvorené.
I napriek tomu, že počas leta organizácia zabezpečovala oddych a relaxáciu zamestnancov rezortu Ministerstva financií SR v porovnateľnej miere ako po iné roky,
nepriaznivú situáciu v naplnení počtu lôžkodní sa nepodarilo zmeniť. Po ukončení letnej sezóny, kedy zariadenie v súlade s Kontraktom na príslušný rozpočtový rok
poskytovalo služby iba rekreantom, bolo v zariadení organizovaných len sedem vzdelávacích aktivít. Od 01. 11. 2021 do 31. 12. 2021 neboli vo Vzdelávacom a
doškoľovacom zariadení VS – Financie zrealizované žiadne plánované vzdelávacie aktivity.
Ochorenie COVID-19 malo v roku 2021 dopad na všetky oblasti života našej spoločnosti, čo sa odrazilo aj na celkovom plnení predmetu činnosti Vzdelávacieho a
doškoľovacieho zariadenia VS – Financie počas monitorovaného obdobia.
Ukazovatele obsadenosti zariadenia, t. j. počet účastníkov vzdelávacích aktivít a naplnenie počtu lôžkodní sa rapídne znížili. Pokles účastníkov vzdelávacích aktivít
predstavoval počet 826 osôb, t. j. neobsadených bolo 1 597 lôžkodní. Taktiež sa výrazne znížil počet rekreantov a vysoký počet stornovaných pobytov organizácia
zaznamenala i u tohto okruhu návštevníkov. Storná rekreačných pobytov predstavovali 1 713 osôb, t. j. neobsadených bolo 6 614 lôžkodní.
Nedosiahnutie stanoveného merateľného ukazovateľa nastalo v dôsledku toho, že organizácia bola v zmysle uznesení vlády a platných nariadení uzatvorená v období od
03. 01. 2021 do 18. 04. 2021 a od 01. 11. 2021 do 27. 12. 2021.
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Z týchto objektívnych príčin nebolo možné zabezpečiť plnenie Kontraktu za rok 2021 v plnom rozsahu v zmysle bodu 3.2 čl. III.
Z uvedených dôvodov, ktoré Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica nemohlo ovplyvniť, sa nepodarilo v roku 2021 zrealizovať
naplnenie stanoveného cieľa č. 16.

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
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Počet zrealizovaných lôžkodníVýstupu

počet

18 000 18 000 18 000 18 000

22 350

2018 2019

18 000

12 694

18 000

9 816

18 000

17 774

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 ESA 2010).

Cieľ 21:

Monitorovanie cieľa:
V tomto termíne nie je možné vyhodnotiť plnenie stanoveného cieľa za rok 2021, pretože výška daňových príjmov na akruálnej báze za rok 2021 bude definitívne známa
až v januári 2023. Dôvodom je skutočnosť, že Slovensko používa metódu časovo posunutého hotovostného plnenia. V prípade dane z príjmov právnických osôb, dane z
príjmov fyzických osôb z podnikania a osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach sa výsledná daňová povinnosť za rok 2021 zúčtováva hotovostne až
do konca roka 2022. V súčasnosti je možné zhodnotiť cieľ na základe aktuálneho odhadu daňových príjmov na rok 2021. Odchýlka odhadovaných daňových príjmov od
rozpočtovaných je predbežne na úrovni 6,2 %, pričom odhad sa bude ešte viackrát aktualizovať. Za podhodnotením odhadov je najmä nesprávne odhadnutý vplyv krízy
spojenej so šírením choroby COVID-19. Pôvodné očakávania boli z tohto titulu príliš pesimistické. V skutočnosti však výrazne väčší výnos zaznamenali najmä daň z
pridanej hodnoty a daň z príjmu právnických osôb. Presnejší vplyv jednotlivých faktorov, ktoré spôsobili uvedenú odchýlku, bude vyhodnotený koncom januára 2023,
kedy budú k dispozícii finálne údaje o daňových príjmoch.

Aktuálne je možné vykonať hodnotenie plnenia cieľa za rok 2020, pre ktorý sú k dispozícii takmer všetky údaje. V roku 2020 bola odchýlka skutočných a odhadovaných
daňovo-odvodových príjmov na úrovni -3,2 %. Stanovený cieľ sa nepodarilo splniť.

Odhad daňových príjmov v metodike ESA 2010 na rok 2020 vo výške 30 048,4 mil. eur (32,8 % HDP) bol v novembri 2019 hodnotený Výborom pre daňové prognózy ako
realistický. Skutočný výnos daní dosiahol hodnotu 29 097,6 mil. eur, čo je o takmer miliardu menej (-3,2 %). Za poklesom je najmä vplyv krízy súvisiacej so šírením
COVID-19. Do prognózy neboli zahrnuté žiadne vplyvy s tým súvisiace. Očakával sa rast nominálneho HDP na úrovni 4,2 %, v skutočnosti však poklesol medziročne o
2,5 %. Podobný charakter zaznamenali aj ostatné makroekonomické ukazovatele. Celkový vplyv vývoja makroekonomického prostredia spôsobil pokles daní a odvodov o
963 mil. eur oproti očakávaniam. S pandémiou súviseli aj nové legislatívne opatrenia na podporu ekonomiky a obyvateľstva, ktoré sa prijímali počas roka 2020. Tie znížili
príjmy o približne 180 mil. eur. Pozitívne na výnos vplývali jednorazové a ostatné faktory (napr. oddlženie nemocníc) a taktiež vyššia efektívna daňová sadzba pri
niektorých daniach.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky

Zdroj získavania údajov:
Štátna pokladnica, Finančná správa SR. Údaje o plnení daňových príjmov sa získavajú na mesačnej a ročnej báze. Na účely hodnotenia v metodike ESA 2010 sú
definitívne údaje za daný rok k dispozícii s oneskorenim 13 mesiacov (za rok 2021 v januári 2023).

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Odchýlka skutočného výnosu daňových a odvodových príjmov verejnej správy od rozpočtovanej úrovneVýstupu

%

2 2 2 2

3,6

2018 2019

2 2 2

0,2

2 2

Postupne zlepšovať bilanciu verejných financií tak, aby Slovensko plnilo všetky pravidlá Paktu stability a rastu.
Cieľ 22:

Monitorovanie cieľa:
Definitívne hodnotenie merateľného ukazovateľa podielu deficitu verejných financií v metodike ESA 2010 na HDP za rok 2021 bude predložené až po spracovaní
účtovných a štatistických výkazov jednotlivých subjektov verejnej správy sekciou štátneho výkazníctva. Na jeho základe Štatistický úrad SR spracuje notifikáciu pre
Eurostat. Predbežná skutočnosť notifikovaného roka vychádza z aprílovej notifikácie, definitívne údaje potvrdí Eurostat pri októbrovej notifikácii. Definitívne údaje môžu
byť pri notifikáciách v ďalších rokoch revidované Štatistickým úradom SR. Tieto zmeny údajov za skutočnosť sú monitorované a ukazovatele aktualizované pri každom
hodnotení cieľa programu.
Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa cieľa na rok 2021 vychádzala zo schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023. Avšak vplyvom nástupu
celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2, ktorá priviedla ekonomiky mnohých krajín do krízy a výrazne zasiahla aj
ekonomiku Slovenska, bol štátny rozpočet počas roka 2021 (v máji 2021) novelizovaný. V tom období sa deficit rozpočtu verejnej správy odhadoval na úrovni -10,6 %
HDP. Na základe očakávanej skutočnosti hospodárenia verejných financií za rok 2021, ktorá vychádza z revidovanej makroekonomickej a daňovej prognózy a je
súčasťou rozpočtu verejnej správy na roky 2022 až 2024, sa predpokladá, že predbežná hodnota merateľného ukazovateľa za rok 2021 dosiahne úroveň -7,9 % HDP.
Príčinou pretrvávajúcej vysokej úrovne deficitu je snaha ochrániť zdravie obyvateľov, pracovné miesta a celkovo podporiť hospodárstvo sociálnymi transfermi, dotáciami,
resp. zárukami za úvery pre krízou zasiahnuté subjekty.
Aj počas krízového obdobia bude ministerstvo financií pokračovať v pragmatickej, reformnej a transparentnej rozpočtovej politike v zmysle aktuálneho programového
vyhlásenia vlády SR. Prioritami fiškálnej politiky zostávajú zdravé verejné financie a dosiahnutie vyrovnaného hospodárenia, ktoré znamená znižovanie zadlžovania
budúcich generácií, podporuje zdravý ekonomický rast, udržuje vysoký kredit na finančných trhoch a v spojení s plnením záväzkov voči EÚ vyplývajúcich z pravidiel
Paktu stability a rastu vydáva pozitívny signál o zodpovednej fiškálnej politike Slovenska.

Plánované údaje merateľného ukazovateľa sú aktualizované na základe schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 (rok 2018 -0,8 % HDP), na základe
schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2019 až 2021 (rok 2019 -0,0 % HDP), na základe schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022 (rok 2020 -
0,5 % HDP, po novele zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 očakávaný deficit rozpočtu verejnej správy sa predpokladal na úrovni -11,6 % HDP), na základe
schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023 (rok 2021 -7,4 % HDP, po novele zákona o štátnom rozpočte na rok 2021 očakávaný deficit rozpočtu
verejnej správy sa predpokladal na úrovni -10,6 % HDP). V tabuľke merateľného ukazovateľa napĺňania cieľa systém neumožňuje prepísať plánovanú hodnotu
merateľného ukazovateľa od roku 2021.
Skutočnosť deficitu za rok 2018, 2019, 2020 je aktualizovaná na základe notifikácie schodku a dlhu verejnej správy z októbra 2021 (rok 2018 -1,0 % HDP, rok 2019 -1,3
% HDP, rok 2020 -5,5 % HDP).

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia rozpočtovej politiky
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* Monitorovanie cieľa č. 22 (doplnenie monitorovania za rok 2020) pokračuje v rámci komentára k programovej časti.

Zdroj získavania údajov:
Štátna pokladnica, Finančná správa SR, údaje o plnení daňových príjmov sa získavajú na mesačnej a ročnej báze. Na účely hodnotenia v metodike ESA 2010 sú
definitívne údaje za daný rok k dispozícii s oneskorením 13 mesiacov (za rok 2021 v januári 2023).

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

F - Podiel deficitu verejných financií v metodike ESA 2010 na HDPVýsledku

%

-0,00

-1,01

2018 2019

-0,83 -0,49 -7,44-0,00 -5,35

Centralizovane poskytovať metodicko-procesnú podporu pre výkon podporných a prierezových činností subjektov štátnej správy.
Cieľ 23:

Monitorovanie cieľa:
Predmetný projekt a jeho aktivity sú súčasťou projektu „0EJ0A04 – Centrálny ekonomický systém – projekt“, na ktorom došlo taktiež k zdržaniu. Aktivity sú navzájom
prepojené a podmieňujúce úspešnú implementáciu Centrálneho ekonomického systému ako celku.
Posunutie projektu nastalo z dôvodu predĺženia kontroly súvisiacich náležitostí vo veci verejného obstarávania a s tým súvisiaceho neskoršieho podpisu Zmluvy o
implementácii Centrálneho ekonomického systému a o poskytovaní aplikačnej podpory s dodávateľom, ako bolo plánované. Zmluva bola podpísaná dňa 01. 06. 2021.
Organizácie sa budú do Centrálneho ekonomického systému migrovať v troch etapách – 1. etapa migrácie bude realizovaná k 01. 01. 2023, 2. etapa k 01. 01. 2024 a 3.
etapa k 01. 01. 2025. V súvislosti s realizáciou projektu z Operačného programu Efektívna verejná správa (ďalej len „OP EVS“) došlo k zásadnej zmene – projekt nebude
zrealizovaný z dôvodu presunu finančných prostriedkov v rámci OP EVS – riadiaci orgán zamietol projekt.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia štátneho výkazníctva

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – ročná.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Percentuálny podiel organizácií implementovaných v Centrálnom ekonomickom systémeVýsledku

%

100 100 100 100

2018 2019

0

30 60

Komentár k programovej časti:
* Pokračovanie monitorovania cieľa č. 22 (doplnenie monitorovania za rok 2020):

Merateľný ukazovateľ sa hodnotí na ročnej báze. Hodnotenie podielu deficitu verejných financií v metodike ESA 2010 na HDP vychádza vždy z údajov aktuálnej notifikácie
Eurostatu o deficite a dlhu verejnej správy. Pri poslednej notifikácii Eurostatu (október 2021) deficit verejnej správy za rok 2020 dosiahol úroveň -5,5 % HDP. V súčasnosti
definitívny údaj môže byť revidovaný pri ďalších notifikáciách. Tieto skutočnosti sú monitorované a ukazovatele aktualizované pri každom hodnotení cieľa programu.
Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa cieľa na úrovni -0,5 % HDP v roku 2020 vychádzala zo schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2020 až 2022. Avšak
vplyvom nástupu celosvetovej pandémie ochorenia COVID-19 spôsobenej koronavírusom SARS-CoV-2, ktorá priviedla ekonomiky mnohých krajín do krízy a výrazne zasiahla
aj ekonomiku Slovenska, bol štátny rozpočet počas roka 2020 (v júli 2020) novelizovaný. V tom období sa deficit rozpočtu verejnej správy odhadoval na úrovni -11,6 % HDP.
Konečná hodnota deficitu verejnej správy za rok 2020 na základe poslednej notifikácie z októbra 2021 je nižšia ako bola odhadovaná v čase novely rozpočtu, ale je vyššia ako
rozpočtovaná úroveň na rok 2020. Možno konštatovať, že plánovaný merateľný ukazovateľ v roku 2020 zhoršil svoju úroveň.
Na tomto výsledku sa výrazne podieľal schodok štátneho rozpočtu zasiahnutý vplyvom pandémie koronavírusu. Na príjmovej strane štátneho rozpočtu prispel k vysokému
schodku najmä horší výber daňových príjmov na akruálnej báze a pokles nedaňových príjmov. Výdavkovú stranu rozpočtu ovplyvnili nutné opatrenia v snahe ochrániť zdravie
obyvateľov, pracovné miesta a celkovo podporiť hospodárstvo sociálnymi transfermi, dotáciami, resp. zárukami za úvery pre krízou zasiahnuté subjekty. Dosiahnutú vyššiu
úroveň deficitu verejnej správy ovplyvnilo aj hospodárenie ostatných subjektov verejnej správy, a to najmä hospodárenie Sociálnej poisťovne, územnej samosprávy,
zdravotníckych zariadení a významných spoločností vo vlastníctve štátu (ŽSSK, NDS). Deficit štátneho rozpočtu tvorí objemovo podstatnú časť deficitu verejných financií,
pretože prostredníctvom transferov financuje a zabezpečuje politiky štátu a spoločenské úlohy v oblastiach, ako napr. sociálne veci, zdravotníctvo, prenesený výkon štátu na
samosprávu, podpora dopravy, kultúry a pod.
Napriek prekročeniu plánovanej hodnoty merateľného ukazovateľa, ministerstvo financií pokračuje v reformnej, obozretnej a transparentnej rozpočtovej politike v zmysle
aktuálneho programového vyhlásenia vlády, čím potvrdzuje úsilie smerovať k zdravým verejným financiám a vyrovnanému hospodáreniu tak, aby Slovenská republika plnila
pravidlá Paktu stability a rastu a aj naďalej si udržala vysoký kredit na finančných trhoch.

Ing. Drozd, Mgr. Antalicová, Ing. Strížencová, Ing. Tencer, Mgr. Jakubčáková, Ing. Skorka

Ing. Brusnická, Mgr. Valachy, PhD., RNDr. Jurčák, Ing. Bytčánek, Ing. Tešliarová, Ing. Britvíková

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07403 - Kontrola, vládny audit a vnútorný audit

Účelné a efektívne vynakladanie verejných prostriedkov.
Zámer:
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 6 322 205 5 524 539 5 512 917
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 25 200 25 200
1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 2 318 456 2 318 456
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 378 520 378 520
1AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 90 124 90 124
1AM1   -  Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ) 0 0 0
3AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 3 809 696 3 809 696
3AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 718 459 718 459
3AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 166 094 166 094
3AH1   -  Európsky námorný a rybársky fond 0 11 230 11 230
3AH2   -  Európsky námorný a rybársky fond 0 3 743 3 743
3AM1   -  Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ) 0 0 0
3AM2   -  Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ) 0 0 0

6 322 205Spolu 13 046 061 13 034 438

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0740302 - Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 6 322 205 5 524 539 5 512 917
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 25 200 25 200

6 322 205Spolu 5 549 739 5 538 117

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

Monitorovanie cieľa:
Na základe vyhodnotenia kapacít útvaru vnútorného auditu bol na rok 2021 plánovaný počet auditov 6. Aktualizáciou ročného plánu bol zaradený jeden mimoriadny audit
a zároveň jeden audit presunutý do ďalšieho obdobia. Počet ukončených auditov v roku 2021 je 7. Ročný plán bol splnený. V rámci úradu Ministerstva financií SR boli
vykonané 4 audity, 3 audity boli realizované v organizáciách rezortu Ministerstva financií SR (1 x Štátna pokladnica, 1 x Úrad pre reguláciu hazardných hier, 1 x Finančné
riaditeľstvo SR). 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, interných smerníc, príkazov a pod. pri hospodárnom,
efektívnom, účelnom a účinnom nakladaní s verejnými prostriedkami a existencia, dostatočnosť a funkčnosť vnútorných kontrolných systémov.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, útvar vnútorného auditu

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – ročný plán vnútorných auditov, periodicita – ročná.
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R
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Typ:
MJ:

A - Počet realizovaných auditovVýstupu

počet

6 6 5 5

6

2018 2019

5

8

6

7

6

6

6 6

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 15:

Monitorovanie cieľa:
Na základe ročných plánov vládnych auditov medzinárodných zdrojov a vlastných zdrojov, kontrolnej a dozornej činnosti Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“)
vrátane dodatkov bolo pre MF SR naplánovaných 11 vládnych auditov verejných prostriedkov, 2 hodnotenia kvality a 3 štátne dozory, čo spolu predstavuje 16
plánovaných auditov a kontrol. V roku 2021 bolo zo strany sekcie auditu kontroly MF SR skutočne začatých 8 vládnych auditov, 2 hodnotenia kvality a 3 štátne dozory.
Z 8 vládnych auditov vykonaných zo strany MF SR sa 3 týkali medzinárodných zdrojov a 5 sa týkalo vlastných zdrojov, z toho 1 bol vykonaný nad rámec príslušného
ročného plánu. Zároveň sa 4 plánované vládne audity vlastných zdrojov zlúčili do 2 skutočne začatých vládnych auditov. Do skutočne začatých vládnych auditov v rámci
vykazovania merateľného ukazovateľa nie sú započítané 2 plánované vládne audity, ktoré boli z dôvodu obmedzených personálnych kapacít vymenovaných vládnych
audítorov na príslušnom odbore sekcie auditu a kontroly vykonané pod vedením vládnych audítorov Úradu vládneho auditu (ďalej  len „ÚVA“)  v spolupráci  so
zamestnancami MF SR. Tieto vládne audity sú zahrnuté do merateľného ukazovateľa pri monitorovaní cieľa č. 18 prvku 0740302 medzi vládne audity vykonané ÚVA.
Merateľný ukazovateľ po zohľadnení vyššie uvedených skutočností je za rok 2021 vykazovaný na úrovni 93,75 %, pričom zamestnanci MF SR sa zúčastnili výkonu
všetkých plánovaných auditov a kontrol uvedených v príslušných ročných plánoch auditov a kontrol v gescii sekcie auditu a kontroly MF SR vrátane ich dodatkov a 1
vládny audit bol zo strany MF SR vykonaný nad rámec Ročného plánu vládnych auditov vlastných zdrojov Ministerstva financií SR na rok 2021.
Okrem vyššie uvedených auditov a kontrol boli v rámci auditov medzinárodných zdrojov vykonané ešte tri vnútorné audity, ktoré na základe požiadavky sekcie auditu a
kontroly zabezpečil Útvar vnútorného auditu MF SR. Z uvedeného dôvodu nie sú tieto dva audity zohľadnené pri monitorovaní cieľa č. 15 a sú zohľadnené v merateľnom
ukazovateli pri monitorovania cieľa č. 13 prvku 0740302.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly, odbor právnej podpory a technickej pomoci

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané z interných zdrojov na ročnej báze.
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A - Percento plnenia ročného plánu vládnych auditov medz. a vlast. zdrojov, kontrol. a dozor. činnostiVýstupu

%

100 100 100 100

116

2018 2019

100

104,55

100

93,75

100

105

100 100

Zabezpečiť zo strany Úradu vládneho auditu plnenie úloh vyplývajúcich z ročného plánu vládnych auditov medzinárodných a vlastných zdrojov.
Cieľ 18:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Cieľ a merateľný ukazovateľ sa považuje za vhodne stanovený vzhľadom na rozsah činností vymedzených zákonom č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o
zmene a doplnení niektorých zákonov.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Plnenie cieľa vo vzťahu k výdavkom bolo v roku 2021 primerané.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
V roku 2021 Úrad vládneho auditu (ďalej len „ÚVA“) vykonával ako auditujúci orgán celkom 99 vládnych auditov, z toho 85 vládnych auditov bolo plánovaných a 14
vládnych auditov bolo nad rámec plánu (v uvedených počtoch sú zahrnuté len tie vládne audity, ktoré boli začaté a vykonávané v čase od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021).
Plánované vládne audity:
V rámci medzinárodných zdrojov ÚVA vykonával v roku 2021 samostatne ako auditujúci orgán 32 vládnych auditov, ktoré boli vykonávané ako systémové audity, audity
operácií, audit účtov (25 vládnych auditov európskych štrukturálnych a investičných fondov programového obdobia 2014 – 2020 vrátane PS INTERREG V-A Slovenská
republika – Česká republika, PS INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko, PS INTERREG V-A Poľsko – Slovensko a PS INTERACT III, 2 vládne audity Fondu
európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby, 4 vládne audity ostatných finančných nástrojov, v ktorých sú zahrnuté FM EHP a NFM 2014 – 2021, Fondy pre oblasť
vnútorných záležitostí, 1 vládny audit Mechanizmu plánu obnovy a odolnosti). V rámci vyššie uvedených vládnych auditov bolo overených za audity operácií 216
ŽoP/VOV. V pozícii spolupracujúceho orgánu s MF SR sa ÚVA podieľal na vykonávaní 1 vládneho auditu (21-008).
V rámci vlastných zdrojov štátneho rozpočtu SR vykonával ÚVA ako auditujúci orgán 53 vládnych auditov. V gescii MF SR boli vykonané 3 vládne audity ako spoločné.
Neplánované vládne audity:
Na základe požiadaviek MF SR, požiadaviek iných orgánov, v súvislosti s prešetrením podaní zo strany občanov a pod. ÚVA vykonával ako auditujúci orgán 14 vládnych
auditov za vlastné zdroje štátneho rozpočtu SR. ÚVA v roku 2021 nevykonal neplánované vládne audity v rámci medzinárodných zdrojov.
Stanovený cieľ pre ÚVA na rok 2021 bol splnený, keďže merateľný ukazovateľ bol naplnený na 116 %.

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

Gestor:
Úrad vládneho auditu

Zdroj získavania údajov:
Zdroj získavania údajov – interný. Frekvencia zberu údajov – ročne.
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Zabezpečiť povinné odborné vzdelávanie pre vymenovaných vládnych audítorov a vnútorných audítorov v rozsahu minimálne 20 hodín v každom kalendárnom roku.
Cieľ 19:

Monitorovanie cieľa:
Podľa ustanovenia § 14 zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vyplýva pre
vnútorných audítorov a vládnych audítorov povinnosť absolvovať minimálne 20 hodín vzdelávania v odborných témach súvisiacich s auditom a kontrolou.
Sekcia auditu a kontroly MF SR ako gestor povinného odborného vzdelávania vnútorných audítorov a vládnych audítorov zabezpečila v roku 2021 v rámci predmetného
odborného vzdelávania spolu 21 vzdelávacích aktivít v celkovom rozsahu 79 hodín. Z dôvodu pandemickej situácie v Slovenskej republike boli vzdelávacie aktivity
väčšinou uskutočnené online formou prostredníctvom platformy Cisco Webex. Vyšší počet vzdelávacích aktivít/počet hodín v porovnaní s minimálnou plánovanou
hodnotou bol zabezpečený aj vzhľadom na vysoký počet vymenovaných vnútorných audítorov a vládnych audítorov a z dôvodu, aby bola zabezpečená možnosť výberu z
viacerých odborných tém podľa toho, či bolo odborné vzdelávanie určené vnútorným audítorom alebo vládnym audítorom. Merateľný ukazovateľ bol naplnený na 395 %.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly, odbor právnej podpory a technickej pomoci

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané z interných zdrojov na polročnej báze.
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A - Počet hodín v oblasti povinného odborného vzdelávania vnútorných audítorov a vládnych audítorovVýstupu

počet

20 20 20 20

102

2018 2019

20

44

20

79

20

171,5

20 20

Zabezpečiť odborné vzdelávanie v oblasti auditu a finančnej kontroly zamestnancov verejnej správy.
Cieľ 20:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2021 sekcia auditu a kontroly MF SR ako gestor odborného vzdelávania v oblasti auditu a finančnej kontroly podľa zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a
audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zabezpečila pre zamestnancov verejnej správy v rámci Systému vzdelávania v oblasti
finančnej kontroly a auditu spolu 28 vzdelávacích aktivít v celkovom rozsahu 132 hodín. Z uvedeného počtu bolo 21 vzdelávacích aktivít zrealizovaných v rámci
povinného odborného vzdelávania vnútorných audítorov a vládnych audítorov v rozsahu 79 hodín, v rámci špecializovaného vzdelávania bolo zrealizovaných šesť
vzdelávacích aktivít v rozsahu 18 hodín a v rámci základného vzdelávania bol zrealizovaný jeden základný kurz pre finančnú kontrolu a audit v rozsahu 35 hodín.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly, odbor právnej podpory a technickej pomoci

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané z interných zdrojov na ročnej báze.
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Zabezpečiť externalizáciu výkonu a spolupráce pri výkone auditov.
Cieľ 21:

Monitorovanie cieľa:
K zabezpečeniu efektívneho plnenia úloh orgánu auditu využíva sekcia auditu a kontroly MF SR služby poskytované externými audítorskými spoločnosťami. Externé
audítorské služby boli využité v rámci čerpania troch realizovaných rámcových dohôd. V rámci využitia týchto externých audítorských služieb bolo v roku 2021 začatých
deväť auditov, z ktorých osem bolo zameraných na vykonanie overenia správnosti použitia vynaložených finančných prostriedkov (audity operácií) a jeden audit bol
zameraný na získanie primeraného uistenia o riadnom fungovaní systému riadenia a kontroly programu (systémový audit). Z uvedeného počtu bolo šesť auditov
realizovaných na území SR a tri audity boli realizované mimo územia SR. Hodnota merateľného ukazovateľa tohto cieľa bola naplnená na úrovni 450 %.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly, odbor právnej podpory a technickej pomoci

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané z interných zdrojov na ročnej báze.
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A - Počet auditov realizovaných v spolupráciVýstupu

počet

1

6

2018 2019

2

4

2

9

2

7

2 2

Komentár k programovej časti:

Ing. Molnár, MF SR, Mgr. Kralčáková, MF SR, Ing. Jančová, ÚVA, Ing. Turček, ÚVA, Ing. Hudáková, ÚVA

Ing. Molnár, MF SR, Ing. Zacharidesová, MF SR, JUDr. Polášková, ÚVA

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074030H - Riadenie, kontrola a audit EŠIF – prioritná os 1 Operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 2 303 103 2 303 103
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 375 809 375 809
1AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 89 478 89 478
3AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 3 802 770 3 802 770
3AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 717 236 717 236
3AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 165 803 165 803

0Spolu 7 454 199 7 454 199

Zabezpečiť komplexný systém kontroly a auditu Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) ako orgán auditu zabezpečovalo aj v roku 2021 plnenie svojich úloh vyplývajúcich z národnej aj medzinárodnej legislatívy vo
vzťahu k výkonu efektívnej kontroly a auditu programov v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“). K zabezpečeniu plnenia úloh orgánu
auditu a komplexného systému kontroly a auditu EŠIF prispieva aj možnosť prefinancovať vynaložené oprávnené výdavky prostredníctvom operačného programu
Technická pomoc 2014 – 2020 (ďalej len „OP TP“). V rámci prioritnej osi č. 1 OP TP je z pohľadu orgánu auditu ako prijímateľa relevantné realizovať projekty na
prefinancovanie najmä nasledovných druhov výdavkov/aktivít súvisiacich s jeho činnosťou: mzdové výdavky za zamestnancov podieľajúcich sa na činnosti orgánu auditu,
výdavky na vzdelávacie aktivity zamestnancov orgánu auditu, výdavky na realizáciu externých služieb pri výkone auditov zabezpečovaných orgánom auditu a výdavky
súvisiace so zabezpečením prekladateľských a tlmočníckych služieb pre orgán auditu.
V júli 2021 bola na základe vyzvania zverejneného riadiacim orgánom OP TP vypracovaná nová žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len
„NFP“) v rámci prioritnej osi č. 1 OP TP. Na základe schválenia predmetnej žiadosti a následnom podpise zmluvy o poskytnutí NFP začal orgán auditu realizovať projekt
pod názvom „Financovanie osobných výdavkov MF SR na zabezpečenie činnosti orgánu auditu – 2021“ s kódom IMTS2014+ č. 301011BIL1 s obdobím realizácie aktivít
01 – 12/2021. Okrem tohto projektu orgán auditu realizoval v roku 2021 v rámci prioritnej osi č. 1 OP TP štyri ďalšie projekty, a to projekt „Financovanie mzdových
výdavkov MF SR na zabezpečenie činnosti orgánu auditu - 2020“ s kódom ITMS2014+ č. 301011AQU4, projekt „Externalizácia služieb pre orgán auditu v rámci výkonu
auditov“ s kódom ITMS2014+ č. 301011X878, projekt „Špecifické vzdelávanie zamestnancov orgánu auditu“ s kódom ITMS2014+ č. 301011X755 a projekt „Preklady a
tlmočenie pre orgán auditu“ s kódom ITMS2014+ č. 301011Y748. Obdobie realizácie hlavnej aktivity projektu č. 301011AQU4 sa skončilo 31. 12. 2020, pričom projekt bol
riadne ukončený v marci 2021 úhradou záverečnej žiadosti o platbu. Koniec realizácie aktivít ostatných troch uvedených projektov bol predlžený z 31. 12. 2021 na rok
2022.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly, odbor právnej podpory a technickej pomoci

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané z interných zdrojov na mesačnej báze.
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Zabezpečiť komplexný systém finančného riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Podpora plnenia funkcií certifikačného orgánu je realizovaná prostredníctvom projektov technickej pomoci implementovaných v rámci Operačného programu Technická
pomoc 2014 – 2020 (ďalej len „OP TP“), 1. prioritnej osi.
V roku 2018 bol v rámci OP TP 2014 – 2020 realizovaný projekt certifikačného orgánu „Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifikačného orgánu a podporných
útvarov MF SR podieľajúcich sa na finančnom riadení a implementácii EŠIF“, kód ITMS2014+ č. 301011B493, zameraný na refundáciu mzdových výdavkov oprávnených
zamestnancov. Po jeho ukončení bol realizovaný projekt s kódom ITMS2014+ č. 301011R801 s názvom „Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifikačného
orgánu a podporných útvarov MF SR podieľajúcich sa na finančnom riadení a implementácii EŠIF – II. časť“, ktorým boli pokryté oprávnené výdavky za obdobie
september 2017 – december 2018 – aktivita 1 a november 2017 – december 2018 – aktivita 2. Tretím projektom, ktorý bol schválený v rámci OP TP 2014 – 2020 bol
projekt  s  názvom „Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifikačného orgánu a podporných útvarov MF SR podieľajúcich sa na finančnom riadení  a
implementácii EŠIF – III. časť“, kód ITMS2014+ č. 301011W337. V rámci predmetného projektu bolo na riadiaci orgán OP TP zaslaných a schválených osem žiadostí o
platbu. Nastupujúcim projektom, ktorý bol schválený dňa 06. 05. 2020, bol IV. časťou v rámci mzdových projektov s kódom ITMS2014+ č. 301011ALG7. V rámci
predmetného projektu boli zrefundované mzdové výdavky za rok 2020. Ďalším projektom s názvom „Financovanie miezd a odmien zamestnancov certifikačného orgánu
a podporných útvarov MF SR podieľajúcich sa na finančnom riadení a implementácii EŠIF – V. časť“ (kód 301011BJQ5) budú do marca 2022 zrefundované všetky
mzdové výdavky roku 2021.
V roku 2018 bola riadiacim orgánom OP TP schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok na projekt certifikačného orgánu s názvom „Zvyšovanie odbornej
kvalifikácie zamestnancov certifikačného orgánu“, kód ITMS č. 301011N661, ktorý pokryl oprávnené výdavky za obdobie od januára 2016 do konca roka 2018. Žiadosti o
platbu boli predložené na riadiaci orgán OP TP do 31. 03. 2019. Nasledujúcim projektom zahŕňajúcim obdobie od januára 2019 do decembra 2021 je schválený projekt
ITMS2014+ č. 301011Y178. V priebehu roka 2020 a 2021 bolo v rámci predmetného projektu odoslaných sedem žiadostí o platbu, z toho päť bolo už riadiacim orgánom
schválených.
V roku 2020 bol certifikačnému orgánu schválený nový projekt s názvom „Technická administratívna podpora CO“ s kódom NFP: 301010AND8. Zmluva o NFP bola
podpísaná dňa 25. 01. 2021. a do 31. 12. 2021 boli schválené dve žiadosti o platbu.

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

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané z interných zdrojov na mesačnej báze.
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Zabezpečiť implementáciu finančných nástrojov a nepriamych foriem pomoci.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol v roku 2021 plnený prostredníctvom realizácie projektov:

„Financovanie miezd a odmien zamestnancov Ministerstva financií SR podieľajúcich sa na podpore implementácie finančných nástrojov“:
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok k projektu bola predložená na riadiaci orgán Operačného programu Technická pomoc na konci roka 2021. Cieľom projektu je
pokračovať v realizácii aktivít predošlého projektu prostredníctvom refundácie oprávnených mzdových nákladov oprávnených zamestnancov sekcie medzinárodných
vzťahov v roku 2020 a 2021. V súčasnosti sú pripravované obidve žiadosti o platbu. Vecné plnenie projektu bolo v priebehu roka 2021 realizované prostredníctvom 5
zamestnancov odboru finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií.

„Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pracovníkov Ministerstva financií SR a odbornej verejnosti podieľajúcej sa na príprave a implementácii finančných nástrojov“:
V súčasnosti sú pripravované žiadosti o platbu.

Odbor finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcii plánuje aj v roku 2022 pokračovať v plnení predmetného cieľa prostredníctvom uvedených projektov, ktoré sú
realizované v rámci Operačného programu Technická pomoc.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia medzinárodných vzťahov, odbor finančných nástrojov a medzinárodných inštitúcií

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané z interných zdrojov s priebežnou periodicitou.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

B - Počet oprávnených zamestnancov, refundovaných prostredníctvom Operačného programu Technická pomocVýstupu

počet

4

2018 2019

5

4

5

4

5

4 4

Zabezpečiť finančné zdroje pre financovanie personálnych nákladov zamestnancov Úradu vládneho auditu vykonávajúcich vládny audit čerpania prostriedkov EÚ v
programovom období 2014 – 2020.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Úrad vládneho auditu v rámci prioritnej osi 1 Operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 čerpal v roku 2021 finančné prostriedky na základe:
1. Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom „Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu vládneho auditu III.“ (projekt č.
ITMS2014+ 301011ANJ7), podpísanej dňa 07. 09. 2020. Celková výška nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 4 000 000,00 eur oprávnených výdavkov.
2. Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt s názvom „Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu vládneho auditu IV.“ (projekt č.
ITMS2014+ 301011BIK5), podpísanej dňa 14. 09. 2021. Celková výška nenávratného finančného príspevku predstavuje sumu 4 120 000,00 eur oprávnených výdavkov.

V roku 2021 na základe zmluvy uvedenej v bode 1. Úrad vládneho auditu prijal finančné prostriedky EÚ na prvku 074030H – Riadenie, kontrola a audit EŠIF na
refundáciu miezd administratívnych kapacít v celkovej sume 2 065 547,83 eur, a to na základe predložených žiadostí o platbu (ŽoP č. 4, 5 a 6).
Realizácia oprávnených aktivít na základe uzatvorenej zmluvy uvedenej v bode 1. bola ukončená k 31. 12. 2020. Za celé obdobie realizácie projektu (01/2020 – 12/2020)
boli refundované finančné prostriedky vo výške 3 926 023,69 eur. Vzhľadom k zazmluvnenej výške rozpočtu projektu (4 000 000,00 eur) Úrad vládneho auditu nedočerpal
celú jeho výšku, avšak čerpanie bolo na úrovni vyše 98 % a hodnoty merateľných ukazovateľov za projekt boli naplnené.
V roku 2021 na základe zmluvy uvedenej v bode 2. a predložených žiadostí o platbu za obdobie prvého polroka 2021 (ŽoP č. 1, 2 a 3) Úrad vládneho auditu prijal
finančné prostriedky EÚ na prvku 074030H – Riadenie, kontrola a audit EŠIF na refundáciu miezd administratívnych kapacít v celkovej sume 2 054 910,18 eur.
V roku 2021 boli uvoľnené aj finančné prostriedky, ktoré boli viazané v roku 2020 a presunuté na čerpanie v roku 2021 v celkovej sume 1 062 246,06 eur.
Nevyčerpané finančné prostriedky v roku 2021 na refundáciu miezd administratívnych kapacít v sume 946 326,81 eur boli viazané v roku 2021 a presunuté na čerpanie
do nasledujúceho roka 2022.
Skutočné čerpanie refundovaných prostriedkov na refundáciu miezd administratívnych kapacít v roku 2021 bolo v sume 4 236 377,26 eur.
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Gestor:
Úrad vládneho auditu

Zdroj získavania údajov:
Zdroj získavania údajov - interný. Frekvencia zberu údajov – priebežne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

B - Zabezpečené finančné zdroje pre financovanie personálnych nákladov oprávnených zamestnancov ÚVAVýstupu

logická

áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

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

Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
DataCentrum prevádzkuje  informačné systémy 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 – oprávnení zamestnanci DataCentra.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

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

počet

15

15

2018 2019

15

15

15

15

15

15

15 15

Zabezpečiť financovanie výučby anglického jazyka pre administratívne kapacity Úradu vládneho auditu v programovom období 2014 – 2020.
Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
Úrad vládneho auditu podpísal dňa 30. 07. 2018 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu „Výučba anglického jazyka pre administratívne
kapacity Úradu vládneho auditu“ na maximálnu výšku oprávnených výdavkov v sume 57 120,00 eur.
Na základe uvedenej zmluvy boli v roku 2018 predložené dve žiadosti o platbu (ŽoP č. 1 a 2) v celkovej sume 15 033,20 eur na prvku 074030H – Riadenie, kontrola a
audit EŠIF – prioritná os 1 Operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 na refundáciu výučby anglického jazyka pre administratívne kapacity Úradu vládneho
auditu, ktoré boli refundované až v roku 2019.
V roku 2019 boli predložené a aj zrefundované ďalšie priebežné žiadosti o platbu (ŽoP č. 3 a 4) a záverečná žiadosť o platbu (ŽoP č. 5), spolu vo výške 42 086,80 eur.
Výška zazmluvneného nenávratného finančného príspevku (57 120,00 eur) bola vyčerpaná v plnej sume.
Úrad vládneho auditu plánoval realizovať aj v rokoch 2020 a 2021 projekt zameraný na výučbu anglického jazyka pre svoje administratívne kapacity. Vzhľadom na
situáciu, ktorá nastala v dôsledku globálnej pandémie ochorenia COVID-19, Úrad vládneho auditu ani v roku 2021 výučbu anglického jazyka pre svoje administratívne
kapacity nezabezpečoval a v nadväznosti na to ani neuzatvoril ďalšiu zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na výučbu anglického jazyka.

Gestor:
Úrad vládneho auditu

Zdroj získavania údajov:
Zdroj získavania údajov – interný. Frekvencia zberu údajov – priebežne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečené finančné zdroje na financovanie výučby anglického jazyka pre administratív. kapacity ÚVAVýstupu

logická

áno

áno

2018 2019

áno

nie

áno

nie

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Mgr. Kralčáková, Ing. Potoczna, Ing. Horňáková, Ing. Jančová, Ing. Pajtík, p. Ondrušová

Ing. Zacharidesová, Ing. Vallová, Ing. Polónyi, JUDr. Polášková, Mgr. Kuzma

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074030I - Systémová a technická podpora – prioritná os 2 Operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

1AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 15 353 15 353
1AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 2 711 2 711
1AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 645 645
3AA1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 6 926 6 926
3AA2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja 0 1 223 1 223
3AA3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – pro rata 0 291 291

0Spolu 27 150 27 150
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Zabezpečiť systémovú a technickú podporu orgánu auditu pre kontrolu a audit Európskych štrukturálnych a investičných fondov.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) ako orgán auditu zabezpečovalo aj v roku 2021 plnenie svojich úloh vyplývajúcich z národnej aj medzinárodnej legislatívy vo
vzťahu k výkonu efektívnej kontroly a auditu programov v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej len „EŠIF“). K zabezpečeniu plnenia úloh orgánu
auditu prispieva aj možnosť prefinancovať vynaložené oprávnené výdavky súvisiace so systémovou a technickou podporou prostredníctvom Operačného programu
Technická pomoc 2014 – 2020 (ďalej len „OP TP“). V rámci prioritnej osi č. 2 OP TP je z pohľadu orgánu auditu ako prijímateľa relevantné realizovať projekty na
prefinancovanie najmä nasledovných druhov výdavkov/aktivít súvisiacich s jeho činnosťou: výdavky na pracovné stretnutia zamestnancov orgánu auditu, výdavky
spojené s prevádzkou informačného systému CEDIS a výdavky spojené s obstaraním materiálno-technického vybavenia pre zamestnancov orgánu auditu.
V roku 2021 realizoval orgán auditu v rámci prioritnej osi č. 2 OP TP tri projekty, a to projekt pod názvom „Zabezpečenie pracovných stretnutí súvisiacich s činnosťou
orgánu auditu“ s kódom ITMS2014+ č. 301021X349, projekt „Aplikačná podpora a úprava CEDIS“ s kódom ITMS2014+ č. 301021W488 a projekt „Materiálno-technické
zabezpečenie orgánu auditu v rokoch 2019 – 2021“ s kódom ITMS2014+ č. 301021Y777. Projekt č. 301021W488 bol ukončený v októbri 2021 úhradou záverečnej
žiadosti o platbu. Koniec realizácie hlavných aktivít ostatných dvoch uvedených projektov bol predĺžený z 31. 12. 2021 na rok 2022.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly, odbor právnej podpory a technickej pomoci

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečená systémová a technická podpora orgánu auditu pre kontrolu a audit EŠIFVýstupu

logická

áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť funkčnosť certifikačného orgánu prostredníctvom informačných technológií a ostatnej technickej podpory v súvislosti  s Európskymi štrukturálnymi a
investičnými fondami.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Podpora plnenia funkcií certifikačného orgánu (ďalej len „CO“) je realizovaná prostredníctvom projektov technickej pomoci implementovaných v rámci Operačného
programu Technická pomoc 2014 – 2020 (ďalej len „OP TP“), 2. prioritnej osi.
V roku 2017 bol riadiacim orgánom OP TP (Úrad vlády SR) schválený projekt „Pracovné stretnutia CO v rokoch 2016 – 2018“, kód ITMS č. 301021B609, ktorý bol
zameraný na podporu mobility (refundácia cestovných a ostatných výdavkov súvisiacich s organizáciou a účasťou zamestnancov CO na pracovných stretnutiach v
tuzemsku i v zahraničí). V rámci tohto projektu boli priebežne refundované oprávnené výdavky vzniknuté počas rokov 2016 – 2018. V roku 2018 bolo na riadiaci orgán
OP TP predložených 7 žiadostí o platbu, ktoré boli zároveň schválené a preplatené. V roku 2019 bola riadiacim orgánom pre OP TP schválená žiadosť o nenávratný
finančný príspevok na projekt s názvom „Pracovné stretnutia CO v rokoch 2019 – 2021“. V rámci predmetného projektu boli na riadiaci orgán do 31. 12. 2021 odoslané a
schválené štyri žiadosti o platbu.
V roku 2020 bol certifikačnému orgánu schválený projekt s názvom „Materiálno-technické zabezpečenie certifikačného orgánu v rokoch 2019 – 2021“, kód ITMS2014+ č.
301021Z510. V rámci tohto projektu bola na riadiaci orgán v roku 2021 odoslaná jedna žiadosť o platbu.

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

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečená funkčnosť certif. orgánu prostredníctvom IT a ostat. tech. podpory v súvislosti s EŠIFVýstupu

logická

áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť finančné prostriedky pre materiálno-technické zabezpečenie a mobilitu zamestnancov Úradu vládneho auditu vykonávajúcich vládny audit čerpania
prostriedkov EÚ v programovom období 2014 – 2020.

Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Úrad vládneho auditu v rámci prioritnej osi 2 Operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 podpísal dňa 31. 03. 2020 Zmluvu o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku na projekt s názvom „Zabezpečenie cestovných nákladov zamestnancov Úradu vládneho auditu II.“ (projekt č. ITMS2014+ 301021Z442) na
maximálnu výšku oprávnených výdavkov v sume 88 000,00 eur. Dodatkom č. 1/2021 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo dňa 28. 07. 2021 sa
maximálna výška oprávnených výdavkov znížila na sumu 55 000,00 eur.
Na základe uvedenej zmluvy v znení dodatku č. 1/2021 a predložených žiadostí o platbu (ŽoP č. 6 až 13) Úrad vládneho auditu v roku 2021 prijal finančné prostriedky EÚ
na prvku 074030I – Systémová a technická podpora – prioritná os 2 Operačného programu Technická pomoc 2014 – 2020 na refundáciu cestovných nákladov v celkovej
sume 20 094,13 eur.
Do roku 2021 boli presunuté aj finančné prostriedky viazané a nečerpané v roku 2020 vo výške 7 056,08 eur.
Skutočné čerpanie refundovaných finančných prostriedkov na refundáciu cestovných nákladov v roku 2021 bolo v sume 27 150,21 eur.

Gestor:
Úrad vládneho auditu

Zdroj získavania údajov:
Zdroj získavania údajov – interný. Frekvencia zberu údajov – priebežne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

B - Zabezpečené finanč. prostriedky pre mater.-techn. zabezpečenie a mobilitu oprávn. zamestnancov ÚVAVýstupu

logická

áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
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Mgr. Kralčáková, MF SR, Ing. Potoczna, MF SR, Ing. Jančová, ÚVA, Ing. Pajtík, ÚVA

Ing. Zacharidesová, MF SR, Ing. Vallová, MF SR, JUDr. Polášková, ÚVA

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074030M - Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí

Zabezpečiť funkčnosť orgánu auditu vo vzťahu k Fondom pre oblasť vnútorných záležitostí.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
V programovom období 2014 – 2020 plní sekcia auditu a kontroly MF SR úlohy orgánu auditu v rámci Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí (ďalej len „FOVZ“). K
zabezpečeniu plnenia úloh orgánu auditu v rámci FOVZ prispieva aj možnosť prefinancovať vynaložené oprávnené výdavky orgánu auditu využitím prostriedkov
technickej pomoci FOVZ alokovaných pre orgán auditu. Z pohľadu orgánu auditu ako oprávneného príjemcu technickej pomoci z FOVZ je relevantné nárokovať si na
prefinancovanie najmä osobné výdavky zamestnancov MF SR podieľajúcich sa na činnosti orgánu auditu v rámci FOVZ, výdavky na pracovné cesty zamestnancov MF
SR súvisiace s činnosťou v oblasti auditu FOVZ a výdavky na externé audítorské služby obstarané MF SR v rámci zabezpečovania činnosti orgánu auditu pre FOVZ.
V septembri 2021 boli zodpovedným orgánom FOVZ schválené tri žiadosti o refundáciu predložené orgánom auditu, týkajúce sa prefinancovania osobných výdavkov
zamestnancov orgánu auditu, výdavkov na pracovné cesty zamestnancov orgánu auditu a výdavkov na externé audítorské služby (výkon vládneho auditu č. A645 a
vykonanie overenia a iných prác súvisiacich s nápravnými opatreniami z vykonaného auditu č. A645) v rámci FOVZ. V roku 2021 bol v rámci FOVZ zo strany orgánu
auditu v spolupráci s Úradom vládneho auditu zabezpečený výkon jedného vládneho auditu č. A21-022, ktorý bol zameraný na vykonanie systémového auditu, auditu
operácií  a auditu účtov.  Prefinancovanie osobných výdavkov oprávnených zamestnancov sekcie auditu a kontroly  MF SR vzniknutých v súvislosti  s  výkonom
predmetného vládneho auditu plánuje orgán auditu zabezpečiť  prostredníctvom predloženia žiadosti  o refundáciu v roku 2022.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly, odbor právnej podpory a technickej pomoci

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečený systém kontroly a auditu pre Fondy pre oblasť vnútorných záležitostíVýstupu

logická

áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť finančné zdroje pre zamestnancov Úradu vládneho auditu (ďalej len „ÚVA“) vykonávajúcich vládny audit v rámci Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Zmluva k technickej pomoci pre Úrad vládneho auditu nie je. Čerpanie technickej pomoci Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí sa riadi Plánom technickej pomoci
fondov pre oblasť vnútorných záležitostí podľa uznesenia vlády SR č. 378 z 10. 07. 2013 a uznesenia vlády SR č. 580 z 20. 11. 2014.
Úrad vládneho auditu predpokladal, že bude plniť úlohy pre Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí, a preto požiadal aj o vytvorenie nového cieľa od roku 2017.
Dňa 22. 09. 2021 predložil Úrad vládneho auditu na zodpovedný orgán Fondov pre oblasť vnútorných záležitostí (Ministerstvo vnútra SR) žiadosť o platbu v celkovej
sume 72 879,08 eur za obdobie od 06/2020 do 10/2020 (refundácia mzdových výdavkov). Vzhľadom na skutočnosť, že do 31. 12. 2021 zodpovedný orgán Fondov pre
oblasť vnútorných záležitostí (Ministerstvo vnútra SR) neukončil administratívnu finančnú kontrolu predmetnej žiadosti o platbu, táto nebola v roku 2021 preplatená. Z
uvedeného vyplýva, že v roku 2021 Úrad vládneho auditu neprijal a ani nečerpal žiadne finančné prostriedky z technickej pomoci Fondov pre oblasť vnútorných
záležitostí.

Gestor:
Úrad vládneho auditu

Zdroj získavania údajov:
Zdroj získavania údajov – interný. Frekvencia zberu údajov – priebežne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

B - Zabezpečené fin. zdroje pre zamestnancov ÚVA vykon. vládny audit v rámci Fondov pre obl. vn. zálež.Výstupu

logická

áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

nie

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Mgr. Kralčáková, MF SR, Ing. Jančová, ÚVA, Ing. Pajtík, ÚVA

Ing. Zacharidesová, GR sekcie auditu a kontroly MF SR, JUDr. Polášková, riaditeľka ÚVA

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074030N - Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

3AM1   -  Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ) 0 0 0
3AM2   -  Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ) 0 0 0

0Spolu 0 0

Zabezpečiť funkčnosť orgánu auditu vo vzťahu k Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 – 2020.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
V programovom období 2014 – 2020 plní sekcia auditu a kontroly MF SR úlohy orgánu auditu pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká
republika 2014 – 2020 (ďalej len „PS SK – CZ“). K zabezpečeniu plnenia úloh orgánu auditu v rámci PS SK – CZ prispieva aj možnosť prefinancovať vynaložené
oprávnené výdavky orgánu auditu prostredníctvom projektu orgánu auditu pod názvom „Zabezpečenie plnenia úloh orgánu auditu“ s kódom ITMS2014+ č. 304041D923.
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V rámci uvedeného projektu je orgán auditu ako prijímateľ oprávnený nárokovať si na prefinancovanie výdavky na externé audítorské služby obstarané orgánom auditu
pri zabezpečovaní činnosti orgánu auditu pre PS SK – CZ.
V roku 2021 nevznikla orgánu auditu potreba externalizovať v rámci PS SK – CZ audítorské služby. Orgán auditu si výkon audítorských činností v rámci PS SK – CZ na
území Slovenskej republiky zabezpečil prostredníctvom vlastných personálnych kapacít a personálnych kapacít Úradu vládneho auditu, ktoré boli zapojené do výkonu
troch vládnych auditov.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly, odbor právnej podpory a technickej pomoci

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečený systém kontroly a auditu vo vzťahu k Programu spolupráce Interreg V-A SK–CZ 2014 – 2020Výstupu

logická

áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Mgr. Kralčáková, oddelenie technickej pomoci MF SR

Ing. Zacharidesová, GR sekcie auditu a kontroly MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074030O - Operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

3AH1   -  Európsky námorný a rybársky fond 0 11 230 11 230
3AH2   -  Európsky námorný a rybársky fond 0 3 743 3 743

0Spolu 14 973 14 973

Zabezpečiť funkčnosť orgánu auditu vo vzťahu k Operačnému programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
V programovom období 2014 – 2020 plní sekcia auditu a kontroly MF SR úlohy orgánu auditu pre operačný program Rybné hospodárstvo 2014 – 2020 (ďalej len „OP
RH“). K zabezpečeniu plnenia úloh orgánu auditu v rámci OP RH prispieva aj možnosť prefinancovať vynaložené oprávnené výdavky orgánu auditu prostredníctvom
projektu orgánu auditu pod názvom „Plnenie úloh orgánu auditu v rámci OP Rybné hospodárstvo“ s kódom ITMS2014+ č. 303071L879. V rámci uvedeného projektu je
orgán auditu ako prijímateľ oprávnený nárokovať si na prefinancovanie osobné výdavky zamestnancov MF SR podieľajúcich sa na činnosti orgánu auditu.
V novembri 2021 bola riadiacim orgánom OP RH schválená záverečná žiadosť o platbu č. 2, ktorá zahŕňala mzdové výdavky zamestnancov orgánu auditu za činnosti
týkajúce sa zabezpečenia výkonu auditov v rámci OP RH. Vzhľadom na to, že schválením a úhradou záverečnej žiadosti  o platbu došlo k úplnému vyčerpaniu
disponibilných prostriedkov technickej pomoci v rámci OP RH, bola finančná realizácia projektu č. 303071L879 ukončená. Sekcia auditu a kontroly MF SR nemá k 31. 12.
2021 informáciu týkajúcu sa možnosti ďalšieho financovania oprávnených výdavkov z technickej pomoci OP RH v období rokov 2022 – 2023.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly, odbor právnej podpory a technickej pomoci

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečený systém kontroly a auditu vo vzťahu k Operačnému programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020Výstupu

logická

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť financovanie oprávnených činností Úradu vládneho auditu v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Úrad vládneho auditu podpísal dňa 22. 06. 2018 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku k projektu „Refundácia miezd administratívnych kapacít Úradu
vládneho auditu vykonávajúcich oprávnené činnosti v rámci Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020“. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít
projektu predstavujú sumu 90 000,00 eur.
V roku 2021 predložil  Úrad vládneho auditu záverečnú žiadosť o platbu vo výške 14 972,69 eur (za obdobie od 10/2020 do 12/2020),  ktorá bola v roku 2021
zrefundovaná a refundované finančné prostriedky boli  v  roku 2021 aj  čerpané.
V predchádzajúcich rokoch (2019 a 2020) boli finančné prostriedky projektu čerpané v celkovej výške 75 027,31 eur a po započítaní čerpania za rok 2021 (14 972,69 eur)
bol rozpočet oprávnených výdavkov projektu (90 000,00 eur) vyčerpaný v plnej výške.

Gestor:
Úrad vládneho auditu

Zdroj získavania údajov:
Zdroj získavania údajov – interný. Frekvencia zberu údajov – priebežne.
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečené financovanie oprávnených činností ÚVA v rámci OP Rybné hospodárstvo 2014 – 2020Výstupu

logická

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Mgr. Kralčáková, MF SR, Ing. Jančová, ÚVA, Ing. Pajtík, ÚVA

Ing. Zacharidesová, GR sekcie auditu a kontroly MF SR, JUDr. Polášková, riaditeľka ÚVA

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074030P - Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

1AM1   -  Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ) 0 0 0
3AM1   -  Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ) 0 0 0
3AM2   -  Európska územná spolupráca (Interreg V-A SK-AT, Interreg V-A SK-CZ) 0 0 0

0Spolu 0 0

Zabezpečiť funkčnosť orgánu auditu vo vzťahu k Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014 – 2020.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
V programovom období 2014 – 2020 plní sekcia auditu a kontroly MF SR úlohy orgánu auditu pre Program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko 2014
– 2020 (ďalej len „PS SK – AT“). K zabezpečeniu plnenia úloh orgánu auditu v rámci PS SK – AT prispieva aj možnosť prefinancovať vynaložené oprávnené výdavky
orgánu auditu prostredníctvom projektu orgánu auditu pod názvom „Zabezpečenie plnenia úloh orgánu auditu“ (Fulfilment of the Audit Authority tasks) s kódom
ITMS2014+ č. 305051V049. V rámci uvedeného projektu je orgán auditu ako prijímateľ oprávnený nárokovať si na prefinancovanie výdavky na externé audítorské služby
obstarané orgánom auditu v rámci zabezpečovania činnosti orgánu auditu pre PS SK – AT na rakúskej strane programu (systémové audity a audity operácií).
V roku 2021 bolo orgánom auditu v rámci PS SK – AT externe zabezpečené overenie splnenia opatrení z vykonaného vládneho auditu č. A1000 (audit operácií), výkon
systémového auditu (vládny audit č. 21-027) a výkon auditu operácií (vládny audit č. 21-026), za ktoré si orgán auditu ako prijímateľ plánuje nárokovať na prefinancovanie
výdavky za externé audítorské služby v prvom štvrťroku 2022. Riadiacim orgánom PS SK – AT bola v roku 2021 schválená jedna žiadosť o platbu, prostredníctvom ktorej
si orgán auditu prefinancoval výdavky za externý výkon auditu operácií (vládny audit č. A1000).

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly, odbor právnej podpory a technickej pomoci

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečený systém kontroly a auditu vo vzťahu k Programu spolupráce Interreg V-A SK–AT 2014 – 2020Výstupu

logická

áno áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Mgr. Kralčáková, oddelenie technickej pomoci MF SR

Ing. Zacharidesová, GR sekcie auditu a kontroly MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07404 - Výkon ďalších funkcií Ministerstva financií SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 13 106 500 13 106 500 11 229 482
1AC1   -  Európsky sociálny fond 0 579 759 579 759
1AC2   -  Európsky sociálny fond 0 0 0
1AC3   -  Európsky sociálny fond – pro rata 0 71 327 71 327
3AC1   -  Európsky sociálny fond 0 2 325 209 2 325 209
3AC2   -  Európsky sociálny fond 0 616 158 616 158
3AC3   -  Európsky sociálny fond – pro rata 0 411 337 411 337

13 106 500Spolu 17 110 289 15 233 271

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

Vytlačené dňa: 02.03.2022 21 / 57



0740403 - Systém centrálnej evidencie poplatkov a dostupnosti kontrolných známok na označovanie spotrebiteľských balení
liehu a tabakových výrobkov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 13 106 500 13 106 500 11 229 482
13 106 500Spolu 13 106 500 11 229 482

Zabezpečiť centrálny výber, evidenciu a zúčtovanie správnych a súdnych poplatkov prostredníctvom systému eKolkov cez prevádzkovateľa systému.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ projektu bol v priebehu roka 2021 naplnený podľa harmonogramu. Neboli zistené žiadne nedostatky. Bola preukázaná efektívnosť a hospodárnosť.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:
Výstupy z centrálnej evidencie poplatkov a kvalitatívne a kvantitatívne parametre na určenie odmeny prevádzkovateľovi systému centrálnej evidencie, mesačná
periodicita.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

B - Zabezpečená funkčnosť systému centr. evidencie súd. a správ. poplat. hradených prostr. služby eKolokVýstupu

logická

áno áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť tlač a nakladanie s kontrolnými známkami určenými na označovanie spotrebiteľského balenia liehu a tabakových výrobkov s paralelným zabezpečením
systému evidencie a sledovania pohybu produktov prostredníctvom identifikačného čísla na kontrolnej známke.

Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
V sledovanom období bola riadne zabezpečená tlač a nakladanie s kontrolnými známkami v zmysle platnej legislatívy a podľa technických požiadaviek vyplývajúcich z
príslušných vyhlášok Ministerstva financií SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – externý (Mincovňa Kremnica, Finančné riaditeľstvo SR), periodicita – priebežne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
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Typ:
MJ:

A - Zabezpečená tlač a nakladanie s kontrolnými známkamiVýstupu

logická

áno áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Matuzná, Ing. Spišiak, sekcia informačných technoógií MF SR

Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie informačných technológií MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

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

Monitorovanie cieľa:
V programovom období 2014 – 2021 plní sekcia auditu a kontroly MF SR úlohy orgánu auditu v rámci Nórskeho finančného mechanizmu a Finančného mechanizmu EHP
(ďalej len „NFM a FM EHP“). Cieľom projektu je zabezpečiť efektívnu implementáciu NFM a FM EHP, a to prostredníctvom overovania účinnosti fungovania systému
riadenia a kontroly a overovania vykázaných výdavkov NFM a FM EHP v spolupráci s Úradom vládneho auditu (ďalej len „ÚVA“) ako spolupracujúcim orgánom orgánu
auditu. K zabezpečeniu plnenia úloh orgánu auditu v rámci NFM a FM EHP prispieva aj možnosť prefinancovať vynaložené oprávnené výdavky MF SR a ÚVA využitím
prostriedkov technickej pomoci NFM a FM EHP alokovaných pre orgán auditu. Z pohľadu čerpania technickej pomoci orgánu auditu je relevantné nárokovať si na
prefinancovanie najmä osobné výdavky zamestnancov MF SR a ÚVA podieľajúcich sa na činnosti orgánu auditu, výdavky zamestnancov MF SR a ÚVA na pracovné
cesty súvisiace s činnosťami v oblasti auditu a výdavky na prekladateľské služby pre orgán auditu v rámci NFM a FM EHP, a to prostredníctvom predloženia zoznamov
účtovných dokladov na schválenie Národnému kontaktnému bodu (ďalej len „NKB“) – MIRRI SR.
V súvislosti s činnosťou orgánu auditu boli v roku 2021 v rámci NFM a FM EHP 2014 – 2021 začaté štyri vládne audity. Dva vládne audity (A21-023 a A21-040) sú
zamerané na overenie výdavkov NFM a FM EHP 2014 – 2021 (audit projektov). Ďalšie dva vládne audity sú zamerané na overenie súladu nastavenia systému na úrovni
správcov programu a na úrovni NKB (A21-024) a na úrovni orgánu pre nezrovnalosti (A21-047). Hodnota merateľného ukazovateľa projektu za rok 2021 dosiahla mieru
plnenia na úrovni 200 %. V roku 2021 prebiehala vzhľadom na vzniknuté oprávnené výdavky finančná realizácia projektu prefinancovaním osobných výdavkov
zamestnancov MF SR a ÚVA, a to prostredníctvom schválenia dvoch zoznamov účtovných dokladov zo strany NKB.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly, odbor právnej podpory a technickej pomoci

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané z interných zdrojov, vrátane IS CEDIS na ročnej báze.

Vytlačené dňa: 02.03.2022 22 / 57



Rok

Plán

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

B - Počet auditov vykonaných počas implementácie Nórskeho finanč. mechanizmu a finanč. mechanizmu EHPVýstupu

počet

2 2 2

4

2018 2019

2

6

2

4

2

6

2 2

Zabezpečiť komplexný systém finančného riadenia finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Plnenie cieľa je zabezpečované prostredníctvom projektu realizovaného sekciou európskych fondov na základe Dohody o čerpaní prostriedkov Fondu technickej
asistencie v  rámci  Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu v programovom období  2014 – 2021 č.  159/2018 formou financovania
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. 2021 bolo v rámci tohto projektu predložených 6 zoznamov účtovných dokladov zahŕňajúcich oprávnené výdavky certifikačného orgánu za obdobie 12/2016 až
06/2021, t. j. zrealizovaných bolo 6 priebežných platieb.

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

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
2021
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R + 2
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R + 3 R + 4
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Typ:
MJ:

A - Zabezpečený komplexný systém finanč. riadenia finanč. mechanizmu EHP a Nórskeho finanč. mechanizmuVýstupu

logická

áno áno áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Mgr. Kralčáková, odd. technickej pomoci MF SR, Ing. Potoczna, odb. koord. fin. riad. MF SR

Ing. Zacharidesová, GR sekcie auditu a kontroly MF SR, Ing. Vallová, GR sekcie európ. fondov MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074040U - Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS – prioritná os 1 Operačného programu Efektívna verejná správa
2014 – 2020

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

1AC1   -  Európsky sociálny fond 0 579 759 579 759
1AC2   -  Európsky sociálny fond 0 0 0
1AC3   -  Európsky sociálny fond – pro rata 0 71 327 71 327
3AC1   -  Európsky sociálny fond 0 2 325 209 2 325 209
3AC2   -  Európsky sociálny fond 0 616 158 616 158
3AC3   -  Európsky sociálny fond – pro rata 0 411 337 411 337

0Spolu 4 003 789 4 003 789

Aplikovať unifikované a optimalizované ekonomické procesy štátu.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
V súvislosti s realizáciou predmetného projektu z Operačného programu Efektívna verejná správa (ďalej len „OP EVS“) došlo k zásadnej zmene – projekt nebude
zrealizovaný z dôvodu presunu finančných prostriedkov v rámci OP EVS – riadiaci orgán zamietol projekt. Predmetný projekt a jeho aktivity sú súčasťou projektu
„0EJ0A04 – Centrálny ekonomický systém – projekt“, na ktorom došlo taktiež k zdržaniu. Aktivity sú navzájom prepojené a podmieňujúce úspešnú implementáciu
Centrálneho ekonomického systému ako celku.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia štátneho výkazníctva

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – ročná.
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Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít pre konečných užívateľovVýstupu

počet

420

2018 2019

0

140 280

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

B - Zabezpečená konzultácia, poradenstvo a podpora vybraným inštitúciám VS na základe ich požiadaviekVýstupu

%

100

2018 2019

0

100 100

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

C - Aplikované unifikované a optimalizované ekonomické procesy do vybraných inštitúcií verejnej správyVýstupu

počet

487

2018 2019

0

150 310

Zaviesť proces revízie výdavkov s napojením na rozpočtový proces a postupne vykonať revíziu výdavkov na všetkých ministerstvách.
Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Merateľné ukazovatele sú relevantné.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Dlhodobo je zverejňovaných viac analýz a hodnotení, ako bolo prvotne plánovaných. Dôvodom je nárast počtu investičných projektov v rámci verejnej správy najmä v
oblasti informatizácie. V období nastavovania hodnôt merateľných ukazovateľov nebol predpoklad takého množstva hodnotenia investičných aktivít.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Plánované hodnoty merateľných ukazovateľov za celé obdobie realizácie projektu boli naplnené, resp. prekročené k 31. 12. 2020, kedy bolo plánované pôvodné
ukončenie projektu. Projekt bol predĺžený do 30. 06. 2021.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, útvar hodnoty za peniaze

Zdroj získavania údajov:
Interná evidencia štatistických údajov, evidované na mesačnej báze.
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Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Počet analyt. správ zameraných na významné vertik. témy alebo prierez. témy v rámci revízie výdavkovVýstupu

počet

27

2018 2019

7

23

10

937

10

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

B - Počet materiálov riešiacich napojenie revízie výdavkov na rozp. proces predložených na rokov. vládyVýstupu

počet

1

2018 2019

1

Skvalitniť analytické výstupy prostredníctvom využívania najmodernejších metód a postupov v analýzach.
Cieľ 8:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
V roku 2018 boli vykonané úpravy merateľného ukazovateľa tak, aby zachytával iba vzdelávacie aktivity zamestnancov Ministerstva financií SR (ďalej len „MF SR“). Takto
nastavený ukazovateľ je vhodnejší pre potreby monitorovacej správy.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Plánované hodnoty zrealizovaných vzdelávacích aktivít boli dodržané. Čerpanie projektu je zatiaľ nižšie, ako sa očakávalo, čo bolo spôsobené najmä nižšími priemernými
nákladmi na jednu vzdelávaciu aktivitu a oneskorením implementácie projektu „Budovanie a rozvoj kapacít analytických útvarov na vybraných ústredných orgánoch
štátnej správy“.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Merateľný ukazovateľ projektu „počet realizovaných účastí“ je naplnený na 187 %, za MF SR na 171 %. Merateľný ukazovateľ „počet realizovaných vzdelávaní“ je
naplnený na 112 %, za MF SR na 108 %.
Plán merateľného ukazovateľa „počet realizovaných účastí“ bol stanovený na 100 účastí počas trvania projektu (2016 – 2023), skutočnosť merateľného ukazovateľa za
roky 2016 – 2021 je 187 realizovaných účastí. Plán merateľného ukazovateľa „počet realizovaných vzdelávaní“ bol stanovený na 400 vzdelávaní počas trvania projektu
(2016 – 2023), skutočnosť merateľného ukazovateľa za roky 2016 – 2021 je 448 realizovaných vzdelávaní.
Plán merateľného ukazovateľa „počet realizovaných účastí“ za MF SR bol stanovený na 28 účastí počas trvania projektu (2016 – 2023), skutočnosť merateľného
ukazovateľa za roky 2016 – 2021 je 48 realizovaných účastí. Plán merateľného ukazovateľa „počet realizovaných vzdelávaní“ za MF SR bol stanovený na 119 vzdelávaní
počas trvania projektu (2016 – 2023), skutočnosť merateľného ukazovateľa za roky 2016 – 2021 je 129 realizovaných vzdelávaní.
Uvedené údaje predstavujú kumulatívne vyhodnotenie merateľných ukazovateľov za celé doterajšie obdobie realizácie projektu. Od 14. 12. 2020 je projekt pozastavený z
dôvodu nízkeho záujmu o vzdelávania v dôsledku trvania pandemickej situácie a sťaženého cestovania.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, útvar hodnoty za peniaze

Zdroj získavania údajov:
Zber údajov o plnení merateľných ukazovateľov prebieha priebežne počas celého trvania projektu.
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Typ:
MJ:

A - Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít na MF SRVýstupu

počet

45

2018 2019

25

1

25

0

6

41

25

Komentár k programovej časti:

Mgr. Šlenkerová, útvar hodnoty za peniaze MF SR, Ing. Skorka, RO Centrál. ekon. systému MF SR

Mgr. Hovancová, ved. sam. projekt. kanc. ÚHP, Ing. Britvíková, GR sekcie štátneho výkazníctva, MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05T09 - Rozvojová spolupráca - MF SR

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 60 000 12 278 12 278
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 59 648 59 648

60 000Spolu 71 926 71 926

Poskytnúť príspevky v plánovanej výške.
Cieľ 13:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti
Konkrétnu výšku príspevku na čiastočné financovanie pozície poradcu upravuje Dohoda o príspevku medzi Ministerstvom financií SR (ďalej len „MF SR“) a Európskou
bankou pre obnovu a rozvoj (ďalej len „EBOR“) s osobitným účelom na čiastočné financovanie pozície poradcu za Slovenskú republiku v rámci Kancelárie riaditeľa pre
Maďarsko/Českú republiku/Slovenskú republiku/Chorvátsko/Gruzínsko, ktorá sa uzatvára osobitne pre každý rok a vo výške, ktorú potvrdí EBOR pre príslušný rok
(obvykle vo 4. štvrťroku predchádzajúceho roka).
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Príspevok na čiastočné financovanie pozície slovenského poradcu je uhrádzaný v januári príslušného roka vo výške, ktorú potvrdí EBOR. Obvykle je skutočný výstup
(skutočná výška poskytnutého príspevku) nižší ako plánovaný.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Podľa dohody o príspevku medzi MF SR a EBOR s osobitným účelom na čiastočné financovanie pozície poradcu v rámci Kancelárie riaditeľa pre Maďarsko/Slovenskú
republiku/Českú republiku/Chorvátsko/Gruzínsko, platnej 01. 02. 2021 do 31. 01. 2022, sa Slovenská republika zaviazala uhradiť príslušnú časť nákladov na činnosť
poradcu za Slovenskú republiku v EBOR vo výške 62 000,00 GBP. Príslušnú sumu MF SR uhradilo dňa 18. 02. 2021. Výdavok je možné vykazovať ako oficiálnu
rozvojovú spoluprácu SR vo výške 43 % z poskytnutého príspevku.

Záver:
Stanovený cieľ bol splnený, pričom vzniknutý rozdiel medzi plánovanou hodnotou ukazovateľa a skutočnou hodnotou vznikol v dôsledku nasledovných skutočností:
– výška príspevku je zo strany MF SR určovaná len odhadom, jej konečnú hodnotu stanovuje každoročne EBOR,
– príspevok je uhrádzaný v mene britská libra šterlingov a plánované príspevky na jednotlivé roky zo strany MF SR sú uvedené v mene EUR odhadom, takže plánovaná
hodnota merateľného ukazovateľa nezodpovedná skutočnej hodnote. Na vzniknutý rozdiel má tiež vplyv kurzový rozdiel medzi EUR a GBP v čase úhrady príspevku.

Poznámka:
Plánované hodnoty merateľného ukazovateľa sú aktualizované na základe schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2018 až 2020 (rok 2018: 0,00 eur, resp. 159
529,20 eur vrátane prostriedkov presunutých z roku 2017 v sume 159 529,20 eur), na roky 2019 až 2021 (rok 2019: 100 000,00 eur, resp. 175 495,59 eur vrátane
prostriedkov presunutých z roku 2018 v sume 75 495,59 eur), na roky 2020 až 2022 (rok 2020: 100 000,00 eur, resp. 101 497,63 eur vrátane prostriedkov presunutých z
roku 2019 v sume 1 497,63 eur), na roky 2021 až 2023 (rok 2021: 60 000,00 eur, resp. 71 925,75 eur vrátane prostriedkov presunutých z roku 2020 v sume 59 648,24
eur a vykonaných ďalších rozpočtových opatrení v celkovej sume -47 722,49 eur), na roky 2022 až 2024 (rok 2022: 8 320 000,00 eur, rok 2023: 9 020 000,00 eur, rok
2024: 10 880 000,00 – od 01. 01. 2022 presun prostriedkov rozpočtovaných na aktivity rozvojovej spolupráce MF SR z kapitoly VPS – Zahraničná ekonomická pomoc do
kapitoly MF SR). V tabuľke merateľného ukazovateľa napĺňania cieľa systém neumožňuje prepísať plánovanú hodnotu merateľného ukazovateľa za roky 2021 až 2026.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia medzinárodných vzťahov

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

A - Výška poskytnutého príspevkuVýstupu

eur

130 000,00 140 000,00 150 000,00 160 000,00

84 033,61

2018 2019

159 529,20

41 849,39

101 497,63

71 925,75

110 000,00

177 497,96

175 495,59 120 000,00

Komentár k programovej časti:

Ing. Gabčová, sekcia medzinárodných vzťahov MF SR

Ing. Polónyi, GR sekcie medzinárodných vzťahov MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06H05 - Hospodárska mobilizácia MF SR

Efektívne využitie finančných prostriedkov na vykonávanie opatrení hospodárskej mobilizácie realizovaných nepretržite v rámci kapitoly Ministerstva financií SR, vo
finančnej správe - Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy ako subjektu hospodárskej mobilizácie.

Zámer:
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 8 500 8 500 4 199
8 500Spolu 8 500 4 199

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

Monitorovanie cieľa:
V roku 2021 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.

Financovanie opatrení na zabezpečenie ochrany a obrany objektu DataCentra, ako ďalšieho dôležitého objektu, bolo zabezpečené v rámci podprogramu 07401 Tvorba a
implementácia politík.

Gestor:
DataCentrum

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná. Zabezpečenie ochrany a obrany objektu DataCentra prostredníctvom zabezpečovacích systémov.
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Skutočnosť
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R
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Typ:
MJ:

A - Vykonávané opatrenia na zabezpečenie ochrany a obrany objektu DataCentraVýstupu

logická

áno áno áno áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie v čase mieru, v prípade krízovej situácie, krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu a mimoriadnej situácie v zmysle
platných všeobecných záväzných právnych predpisov upravujúcich oblasť hospodárskej mobilizácie.

Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Stanovený cieľ č. 5 je relevantný. Vyplýva z opatrení, ktoré plní Finančné riaditeľstvo SR v zmysle rozhodnutia Ministerstva financií SR, ktorým určilo Finančné riaditeľstvo
SR za subjekt hospodárskej mobilizácie (ďalej len „HM“) a zároveň určilo nepretržite vykonávať nasledovné opatrenia HM:
1. krízové plánovanie,
2. evidencia ľudských zdrojov pre potreby plnenia pracovných úloh,
3. evidencia vecných prostriedkov na účely vecného plnenia.
Vhodnosť stanoveného cieľa je v súlade s opatreniami vyplývajúcimi z rozhodnutia Ministerstva financií SR, pričom merateľné ukazovatele vychádzajú priamo z potrieb,
ktoré plnenie opatrení vyžadujú. Merateľné ukazovatele sú stanovené podľa prílohy k vyhláške Ministerstva hospodárstva SR č. 552/2011 Z. z. o podrobnostiach
výdavkov na HM z prostriedkov štátneho rozpočtu.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Pre posúdenie efektívnosti a hospodárnosti sa vychádzalo zo skutočných potrieb, ktoré vyplývajú z plnenia opatrení HM vo finančnej správe. Každý merateľný ukazovateľ
je stanovený tak, aby spĺňal kritériá efektívnosti a hospodárnosti. Na základe uvedeného sa plánovali finančné prostriedky tak, aby boli efektívne využité na plnenie
merateľných ukazovateľov. Plnenie opatrení HM v roku 2021 sa zameriavalo na zabezpečenie materiálneho a technického vybavenia pre plnenie merateľných
ukazovateľov. Pritom sa vychádzalo z potrieb subjektu HM, priorít  plnenia opatrení HM a z hodnotenia situácie v rámci bezpečnosti  štátu.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Účinnosť dosahovania cieľa – plnenie opatrení HM sa dosahuje efektívnym využívaním materiálneho a technického vybavenia, a to hlavne pri spracovaní príslušnej
dokumentácie HM pre krízové plánovanie, evidenciu ľudských zdrojov pre potreby plnenia pracovných úloh a evidenciu vecných prostriedkov na účely vecného plnenia.
Nevyčerpanie finančných prostriedkov určených na bežné výdavky bolo spôsobené opatreniami na čerpanie finančných prostriedkov z dôvodu COVID-19. Dodané
technické prostriedky pre potreby HM boli uhradené z finančných prostriedkov podprogramu 06H05 Hospodárska mobilizácia MF SR.
d) Návrhy na okamžité riešenie zistených nedostatkov:
Návrhy na okamžité riešenie nedostatkov a opatrenia nie je potrebné prijímať.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie bezpečnosti

Zdroj získavania údajov:
Zdrojom získavania údajov o plnení merateľných ukazovateľov sú informácie od referentov zabezpečujúcich HM na Finančnom riaditeľstve SR, Kriminálnom úrade
finančnej správy, colných úradoch a daňových úradoch. Na zber informácií nie sú žiadne náklady. Frekvencia zberu údajov sa vykonáva priebežne a uzatvára sa na konci
kalendárneho roka.
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MJ:

F - Počet zabezpečenej mer. a mon. techniky vyroz. a varov. zariad., spoj. a signál.-bezp. technikyVýstupu

počet

2 2

0

2018 2019

2

0

2

0

2

0

2 2
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Typ:
MJ:

G - Počet zabezp. konc. zariadení zaradených do prednost. spojenia v prípade kríz. situácieVýstupu

počet

2 2

0

2018 2019

2

0

2

0

2

0

2 2
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2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

H - Počet zabezp. tech. prostried. iných systémov na prenos údaj. dokumentov, nosičov informáciíVýstupu

počet

4 4

15

2018 2019

2

11

2

3

2

7

2 4

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

I - Počet zabezp. výpoč. techniky, resp. výkon. pren. počítačov s možnosťou bezdrôt. internet. pripoj.Výstupu

počet

4 4

4

2018 2019

4

1

4

0

4

2

4 4

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

J - Počet vyškolených zodp. referentov zabezpečujúcich oblasť hosp. mob. finančnej správyVýstupu

počet

5 5

0

2018 2019

5

5

5

1

5

2

5 5

Vykonávať opatrenia hospodárskej mobilizácie realizované nepretržite v rámci Ministerstva financií SR.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Opatrenia hospodárskej mobilizácie (ďalej len „HM“) v rámci Ministerstva financií SR v hodnotenom období boli realizované prostredníctvom programu JISHM EPSIS,
okrem iného aj formou školení organizovaných koordinátorom HM, t. j. Ministerstvom hospodárstva SR, ktorého sa zúčastňujú zamestnanci v rámci pôsobnosti rezortu
Ministerstva financií SR, ktorí plnia úlohy na úseku HM. V uvedenom programe sa vykonáva nepretržitá aktualizácia dát Ministerstva financií SR, ako aj organizácií
rezortu určených za subjekty HM.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, kancelária ministra

Zdroj získavania údajov:
Interný zdroj získavania údajov poskytnutých z vybraných organizačných útvarov Ministerstva financií SR. Periodicita – polročne, resp. podľa potreby.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Vykonávané opatrenia hospodárskej mobilizácieVýstupu

logická

áno áno áno áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Vida, MF SR, p. Ondrušová, DC, Ing. Štulrajter, FR SR

JUDr. Dušenka, MF SR, Mgr. Kuzma, DC, Ing. Korman, FR SR

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
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 79 000 79 000 29 295
79 000Spolu 79 000 29 295

Zabezpečiť úplnú a včasnú úhradu členských príspevkov do medzinárodných štruktúr.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Na základe rozhodnutia Rady World Customs Organization (ďalej len „WCO“) uhradilo Ministerstvo financií SR členský príspevok do WCO vo výške 26 356,33 eur na
finančný rok začínajúci dňa 01. 07. 2021 a končiaci dňa 30. 06. 2022.
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Dňa 25. 09. 2018 nadobudol platnosť Protokol o nezákonnom obchodovaní s tabakovými výrobkami (ďalej len „protokol“) prijatý na základe článku 15 Rámcového
dohovoru o kontrole tabaku (ďalej len „dohovor“). Európska únia (ďalej len „EÚ“) ratifikovala protokol 24. 06. 2016. Slovenská republika pristúpila k protokolu 25. 09.
2017. Nadobudnutím platnosti protokolu vznikla pre Slovenskú republiku povinnosť úhrady príspevkov na fungovanie protokolu. Uvedené príspevky sú súčasťou
programovej časti 09703.
Protokol prispeje k medzinárodnému úsiliu zameranému na odstránenie všetkých foriem nezákonného obchodu s tabakovými výrobkami vrátane ich pašovania,
falšovania a nezákonnej výroby. Upravuje kontrolu dodávateľského reťazca tabakových výrobkov vrátane systému sledovania a zisťovania, protiprávne konanie,
medzinárodnú spoluprácu, administratívnu a právnu spoluprácu a zabezpečenie financovania.
Zasadnutie Strán protokolu (MOP1) prijalo rozhodnutie, na ktorého základe sa finančné pravidlá konferencie Strán dohovoru rovnako uplatnia aj na zasadnutie Strán. V
súlade s odsekom 6.4 týchto finančných pravidiel sú finančné príspevky splatné k 1. januáru kalendárneho roka, na ktorý sa vzťahujú. Dňa 17. 11. 2021 prijalo zasadnutie
Strán protokolu (MOP2) na svojom 2. zasadnutí rozhodnutie (FCTC/MOP2(12) Assessed Contributions), ktorým sa rozhodlo, že finančné príspevky strán protokolu na
obdobie rokov 2022 – 2023 sa rozdelia na dve rovnaké ročné splátky. Zároveň sa v uvedenom rozhodnutí uvádza, že v prvom roku dvojročného obdobia Výbor Strán
protokolu (MOP2) upraví po konzultácii so Sekretariátom dohovoru a v súlade s rozhodnutím FCTC/MOP1(18) výšku príspevkov berúc do úvahy počet krajín, ktoré sú
zmluvnými stranami protokolu k 1. októbru prvého roka dvojročného obdobia. Na základe uvedeného bol finančný príspevok SR stanovený vo výške 23 377,00 USD na
roky 2022 – 2023, čo na prvý rok 2022 predstavuje výšku 11 689,00 USD. Táto suma je znížená o 69,00 USD (preplatok za predchádzajúce obdobie z dôvodu
pristúpenia nových krajín k protokolu k 1. októbru 2021) a finančný príspevok pre SR na rok 2022 je vo výške 11 620,00 USD. Finančné prostriedky budú poukázané v
januári 2022 na číslo účtu WHO v Ženeve.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia daňová a colná.

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečenie úhrady členských príspevkovVýstupu

logická

áno áno áno áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Mráziková, sekcia daňová a colná, MF SR

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

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A901 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Gestor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90101 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Gestor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2021 je programová položka 0A90101 delimitovaná do 0A90103 na 04 - MIRRI

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90102 - Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni
Gestor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2021 je programová položka 0A90102 delimitovaná do 0A90104 na 04 - MIRRI

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A902 - Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúry
Gestor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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0A90201 - Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát
Gestor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

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

Od 01.01.2021 je programová položka 0A90201 delimitovaná do 0A90203 na 04 - MIRRI

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A904 - Technická pomoc
Gestor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90401 - Technická pomoc pre RO OP IS
Gestor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2021 je programová položka 0A90401 delimitovaná do 0A90403 na 04 - MIRRI

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90402 - Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS
Gestor: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR

Informácia o zmene PŠ:
Od 01.01.2021 je programová položka 0A90402 delimitovaná do 0A90404 na 04 - MIRRI

Komentár k programovej časti:

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 spolupráce s chemickým a farmaceutickým priemyslom, prepravcami, zásielkovými službami, leteckými
spoločnosťami a pod.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Počas monitorovaného obdobia, t. j. kalendárneho roka 2021, neboli 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. realizované aktivity školenia vo forme
prezentácie zameranej na súčinnosť podnikateľských subjektov v oblasti protidrogových aktivít. Aktivita nebola organizovaná z dôvodu epidemiologickej situácie v
súvislosti so šírením COVID-19.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, Kriminálny úrad finančnej správy

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná.
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Plán

Skutočnosť

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

B - Počet realizovaných školiacich aktivítVýsledku

počet

1 1

1

2018 2019

1

0

1

0

1

1

1 1

Zvyšovať informovanosť o problematike boja proti drogám v rámci finančnej správy prostredníctvom školení príslušníkov finančnej správy.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
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Aktivity podprogramu vykonávané v monitorovanom období roka 2021 vzhľadom k potrebám finančnej správy sa hodnotia ako relevantné, keďže 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
efektívne, keďže 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 Akadémie finančnej správy.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Počas monitorovaného obdobia, t. j. kalendárneho roka 2021, boli v rámci školiacich aktivít príslušníkov finančnej správy realizované formou základných, odborných
colných kurzov a špecializovaných odborných kurzov, ktorých súčasťou boli vzdelávacie aktivity v oblasti boja proti prieniku omamných a psychotropných látok (ďalej len
„OPL“) a ich prekurzorov na územie Slovenskej republiky a spoločenstva. Obsahové zameranie kurzov zohľadňovalo aktuálne ciele Národnej protidrogovej stratégie.
Celkovo absolvovalo školiace aktivity s ohľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu 191 príslušníkov finančnej správy s celkovou časovou dotáciou 140 vyučovacích
hodín. Rozsah vzdelávacích aktivít bol zameraný na získanie a rozšírenie znalostí a zručností v oblasti rozlišovania vyhľadávania a spôsoboch pašovania OPL a ich
prekurzorov najnovších trendov v oblasti trestnej činnosti s drogovým prvkom na úseku dovozu, vývozu a tranzitu.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, Kriminálny úrad finančnej správy

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

A - Počet realizovaných školiacich aktivítVýstupu

počet

6 6

2018 2019

3

4

3

9

5

10

3 5

Komentár k programovej časti:

npor. Vašková, odd. koordinácie KÚ FS, FR SR

pplk. Ing. Miškovič, námestník riaditeľa KÚ FS, FR SR

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:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 5 000 21 500 16 500
5 000Spolu 21 500 16 500

Vyslať experta finančnej správy do aktivít krízového manažmentu mimo územia SR.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
V období od 01. 01. 2021 do 31. 08. 2021 bol príslušník finančnej správy (ďalej len „FS“) vyslaný na pozíciu „Customs Expert in Field Office Giurgiulesti, Moldova“ (colný
expert na pobočke v Giurgiulesti, Moldavsko).
V rámci tejto pozície zabezpečoval monitorovanie činností na hraničných priechodoch Ukrajina – Moldavsko, monitorovanie implementácie a rešpektovania Spoločného
vyhlásenia Moldavska a Ukrajiny pri všetkých druhoch prepravy tovaru cez spoločnú hranicu, zhromažďovanie a vyhodnocovanie štatistických údajov o pohybe tovaru,
dopravných prostriedkov a osôb cez hraničné priechody, vyhotovenie kontrolných záznamov, monitorovanie a vyhodnocovanie možných rizík na jednotlivých hraničných
priechodoch. Ďalej sa zúčastňoval na pracovných stretnutiach s colnými orgánmi Ukrajiny a Moldavska a predkladal návrhy na vypracovanie nových alebo vylepšenie
existujúcich technologických schém pre spoločné colné kontroly. Poskytoval tiež podporu pri zavádzaní konceptu „jednotného okna“ (Single Window) pri nákladnej
doprave.
Dňa 03. 06. 2021 bol poverený výkonom funkcie zástupcu vedúceho pobočky v Giurgiulesti, Moldavsko.
Vyslanie príslušníka finančnej správy v misii EUBAM bolo predčasne ukončené k 31. 08. 2021. Dôvodom predčasného ukončenia vyslania príslušníka finančnej správy v
misii EUBAM bolo krátenie rozpočtu pre misiu EUBAM na rok 2021 a z toho vyplývajúci nedostatok finančných zdrojov alokovaných na sekondovanie zahraničného
personálu na strane misie.
Pôvodné ukončenie pôsobenia príslušníka finančnej správy v misii EUBAM bolo naplánované na 30. 11. 2021.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor medzinárodných vzťahov a spolupráce v oblasti colníctva

Zdroj získavania údajov:
Finančné riaditeľstvo SR získava údaje o plnení merateľných ukazovateľov z interných zdrojov – príslušných útvarov kompetentných pre zber a poskytovanie kontaktných
údajov. Zber údajov sa uskutočňuje raz ročne.
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A - Počet vyslaných expertovVýsledku
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Pripravovať experta finančnej správy na vyslanie do operácií civilného krízového manažmentu mimo územia SR.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Začiatkom roka 2021 prebiehalo výberové konanie do internej databázy expertov finančnej správy (ďalej len „FS“) pre oblasť civilného krízového manažmentu v
súčinnosti s oddelením vzdelávania verejnosti Akadémie finančnej správy.
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Prvé kolo výberového konania pozostávalo z testovania úrovne znalostí všeobecného anglického jazyka online formou. Týmto testom úspešne prešlo všetkých šestnásť
uchádzačov. V druhom kole výberového konania sa testovali odborné znalosti angličtiny (písomne aj ústne) osobne v priestoroch Akadémie FS v Bratislave a v
priestoroch Školiaceho a rehabilitačného strediska FS na Donovaloch. Úspešne ním prešlo sedem príslušníkov FS, ktorí sú aktuálne zaradení v internej databáze
expertov FS pre oblasť civilného krízového manažmentu.
V období od 20. 09. do 01. 10. 2021 sa dvaja príslušníci FS zaradení v internej databáze zúčastnili Medzinárodného výcvikového kurzu príslušníkov ozbrojených
bezpečnostných zborov pre oblasť civilného krízového manažmentu (International Police Officers Course IPOC 2021), ktorý organizovalo Prezídium Policajného Zboru
SR v priestoroch Strednej odbornej policajnej školy v Devínskej Novej Vsi. Obaja zástupcovia FS kurz úspešne ukončili.
Cieľom kurzu bolo pripraviť záujemcov na vyslanie do misií civilného krízového manažmentu a na ich pôsobenie v zahraničí. Ide o prakticky orientovaný kurz, ktorý má
medzinárodný charakter.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor medzinárodných vzťahov a spolupráce v oblasti colníctva

Zdroj získavania údajov:
Finančné riaditeľstvo SR získava údaje o plnení merateľných ukazovateľov z interných zdrojov – príslušných útvarov kompetentných pre zber a poskytovanie kontaktných
údajov. Zber údajov sa uskutočňuje raz ročne.
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A - Počet pripravovaných expertovVýsledku

počet

1 1
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1

0
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1

1

1 1

Komentár k programovej časti:

Mgr. Morvayová, odbor medzinárodných vzťahov a spolupráce v oblasti colníctva, FR SR

pplk. JUDr. Hanus, PhD., RO medzinárodných vzťahov a spolupráce, FR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0DB05 - Realizácia II. etapy implementácie Medzinárodných zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie v
Slovenskej republike - MF SR

Zabezpečenie materiálového a prístrojového vybavenia síl a prostriedkov sekcie colných úradov Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky, ktoré budú určené na plnenie
úloh pri vzniku udalosti podliehajúcej Medzinárodným zdravotným predpisom Svetovej zdravotníckej organizácie v Slovenskej republike (ďalej len „MZP SZO“) na miestach
vstupu.

Zámer:

Dosiahnuť pripravenosť Finančného riaditeľstva SR na vykonávanie opatrení v rámci rezortu financií pri riešení udalosti podliehajúcej MZP SZO na miestach vstupu.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Stanovené úlohy a aktivity boli splnené v súlade s uznesením vlády SR č. 190/2013 zo dňa 24. 04. 2013.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
V súvislosti s požiadavkou zabezpečenia materiálno-technického vybavenia síl a prostriedkov sekcie colnej Finančného riaditeľstva SR v rámci opatrení Medzinárodných
zdravotných predpisov Svetovej zdravotníckej organizácie (ďalej len „MZP SZO“) na miestach vstupu bol nákup realizovaný prostredníctvom sekcie ekonomiky
Finančného riaditeľstva SR, oddelenia centrálneho nákupu.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
V záujme naplnenia definovaných cieľov boli realizované v roku 2014 nasledujúce aktivity:
– spoluautorstvo metodickej príručky na vykonávanie teoretickej prípravy a praktického výcviku osôb zaradených na plnenie úloh po vzniku udalosti podliehajúcej MZP
SZO na mieste vstupu do Slovenskej republiky,
– účasť na medzirezortnom zhromaždení určených veliteľov zásahových síl a riadiacich rezortov,
– spoločné zamestnanie veliteľov zásahových zložiek určených rezortnými ministrami na realizáciu zásahu po vzniku udalosti podliehajúcej MZP SZO na Letisku M. R.
Štefánika,
– priebežné informovanie zamestnancov na jednotlivých miestach vstupov s metodickou príručkou na vykonávanie teoretickej prípravy a praktického výcviku osôb
zaradených na plnenie úloh po vzniku udalosti podliehajúcej MZP SZO na mieste vstupu do Slovenskej republiky,
– vykonané súčinnostné cvičenie „Vyšné Nemecké 2014 – biologická hrozba“.

V roku 2015 boli realizované nasledujúce aktivity:
– priebežné oboznamovanie zamestnancov na jednotlivých miestach vstupov s metodickou príručkou na vykonávanie teoretickej prípravy a praktického výcviku osôb
zaradených na plnenie úloh po vzniku udalosti podliehajúcej MZP SZO na mieste vstupu do Slovenskej republiky,
– doplnenie prostriedkov (ochranných oblekov) na jednotlivých miestach vstupu.

V roku 2016 boli realizované nasledujúce aktivity:
– priebežné oboznamovanie zamestnancov na jednotlivých miestach vstupov s metodickou príručkou na vykonávanie teoretickej prípravy a praktického výcviku osôb
zaradených na plnenie úloh po vzniku udalosti podliehajúcej MZP SZO na mieste vstupu do Slovenskej republiky.

V roku 2017 boli realizované nasledujúce aktivity:
– priebežné oboznamovanie colníkov a zamestnancov na jednotlivých miestach vstupov s metodickou príručkou na vykonávanie teoretickej prípravy a praktického
výcviku osôb zaradených na plnenie úloh po vzniku udalosti podliehajúcej MZP SZO na mieste vstupu do Slovenskej republiky,
– doplnenie prostriedkov (po expirácii) na jednotlivých miestach vstupu.

V roku 2018 boli realizované nasledujúce aktivity:
– priebežné oboznamovanie colníkov a zamestnancov na jednotlivých miestach vstupov s metodickou príručkou na vykonávanie teoretickej prípravy a praktického
výcviku osôb zaradených na plnenie úloh po vzniku udalosti podliehajúcej MZP SZO na mieste vstupu do Slovenskej republiky,
– doplnenie prostriedkov (po expirácii) na jednotlivých miestach vstupu.

V roku 2019 boli realizované nasledujúce aktivity:
– priebežné oboznamovanie príslušníkov finančnej správy a zamestnancov na jednotlivých miestach vstupov s metodickou príručkou na vykonávanie teoretickej prípravy
a praktického výcviku osôb zaradených na plnenie úloh po vzniku udalosti podliehajúcej MZP SZO na mieste vstupu do Slovenskej republiky,
– doplnenie prostriedkov (po expirácii) na jednotlivých miestach vstupu.

* Monitorovanie cieľa č. 2 pokračuje v rámci komentára k programovej časti.

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – priebežný zber údajov (počty zamestnancov na jednotlivých miestach vstupu).
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A - Vyb. a odb. prípr. síl a prost. v pôs. s. CÚ FR SR. urč. na vyk. čin. pri vzniku udal. pod. MZP SZOVýstupu
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Komentár k programovej časti:
* Pokračovanie monitorovania cieľa č. 2

V roku 2020 boli realizované nasledujúce aktivity:
– oboznamovanie ozbrojených príslušníkov finančnej správy a zamestnancov na jednotlivých miestach vstupov s aktuálnou epidemiologickou situáciou, usmerneniami
hlavného hygienika SR a povinnosťami plnenia úloh po vzniku udalosti podliehajúcej MZP SZO na mieste vstupu do Slovenskej republiky,
– vykonané cvičenie pripravenosti na miestach vstupu dňa 13. 02. 2020 – železničný priechod Čierna nad Tisou a dňa 14. 02. 2020 – cestný hraničný priechod Vyšné
Nemecké (za účasti predsedu vlády SR a ministerky vnútra SR),
– stretnutie koordinačnej pracovnej skupiny na miestach vstupu Vyšné Nemecké a Čierna nad Tisou podľa MPZ SZO dňa 02. 10. 2020,
– pravidelné monitorovanie aktuálnej epidemiologickej situácie na jednotlivých miestach vstupu.

V roku 2021 boli realizované nasledujúce aktivity:
– oboznamovanie ozbrojených príslušníkov finančnej správy a zamestnancov na jednotlivých miestach vstupov s aktuálnou epidemiologickou situáciou,
– informovanie ozbrojených príslušníkov finančnej správy a zamestnancov na jednotlivých miestach vstupov o výskyte poliovírusu, distribúcia informačných letákov a prijatie
opatrení na ochranu zamestnancov.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, sekcia colná FR SR

Ing. Lukáč, odd. bezpečnosti, pracovisko Colný úrad Michalovce, FR SR

pplk. Mgr. Kecskés, GR sekcie colnej, FR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EJ0A - Informačná spoločnosť 2014 - 2020 - MF SR - projekty úradu MF SR a organizácií kapitoly MF SR
Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EJ0A01 - Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR

Zabezpečiť  vybudovanie riešenia kybernetickej  bezpečnosti  finančnej  správy na úrovni  architektúry informačných systémov, komplexný nepretržitý  monitoring
bezpečnostnej  situácie finančnej  správy a komplexnú implementáciu certifikovaného informačného systému na ochranu utajovaných skutočností.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Projekt je od 24. 06. 2021 predmetom vyšetrovania Národnej kriminálnej agentúry (ďalej len „NAKA“), ktoré zatiaľ nebolo ukončené. Vyšetrovanie NAKA je v zmysle
národných koncepčných dokumentov k riadeniu EŠIF 2014 – 2020 považované za tzv. prebiehajúce skúmanie, na základe ktorého je prerušený výkon finančnej kontroly
žiadosti o platbu z úrovne RO/SO až do momentu prijatia rozhodnutia, resp. zistení NAKA. Z uvedeného dôvodu nie je možné žiadať a čerpať zvyšné finančné
prostriedky pre tento projekt. Na základe tejto skutočnosti sa Finančné riaditeľstvo SR rozhodlo utlmiť práce dodávateľa na projekte, aby nenarastali jeho požiadavky na
platby. Zároveň Finančné riaditeľstvo SR realizuje práce na implementácii vybraných častí už dodaného hardvéru a softvéru vlastnými internými kapacitami tak, aby
aspoň čiastočne naplnilo ciele a merateľné kritéria projektu.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, oddelenie stratégie a architektúry a oddelenie bezpečnosti

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – priebežný zber údajov.
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A - Zvýšená úroveň kybernetickej bezpečnosti informačno-komunikačného prostredia finančnej správyVýstupu
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Komentár k programovej časti:

Ing. Bc. Mozoľa, odd. stratégie a architektúry, FR SR

Ing. Korman, VO bezpečnosti, FR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EJ0A02 - Informačný systém elektronickej fakturácie

Do konca roku 2023 zabezpečiť vo viacerých etapách transpozíciu, notifikáciu a implementáciu smernice o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Projekt Informačný systém elektronickej fakturácie (ďalej len „IS EFA“) bol v roku 2020 prehodnotený novovzniknutým Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a
informatizácie SR a odporučený na prepracovanie. Ku koncu roka 2020 sa zahájila príprava novej štúdie uskutočniteľnosti na obnovený a rozšírený projekt IS EFA v
spolupráci s Finančným riaditeľstvom SR (ďalej len „FR SR“). Ministerstvo financií SR (ďalej len „MF SR“) aj v roku 2021 pokračovalo v príprave riešenia zaručenej
elektronickej fakturácie v zmysle zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov a
Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní. Uvedená činnosť zahŕňala predovšetkým vývoj prototypu
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riešenia IS EFA prostredníctvom agilného vývoja, pričom MF SR predpokladá, že k umožneniu testovania elektronickej fakturácie v oblastiach B2G, G2B a G2G dôjde v
prvej polovici roku 2022. V roku 2021 došlo k zmene spôsobu financovania projektu vzhľadom na prehodnotenie riešenia z vecného pohľadu, t. j. MF SR požiadalo
riadiaci orgán o výpoveď zo zmluvy o NFP č. Z311071W741, pričom projekt bude krytý predovšetkým zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti, resp. z národných zdrojov.
Zároveň bol pôvodný projekt doplnený o požiadavku zo strany FR SR rozšíriť riešenie aj pre zasielanie údajov z faktúr finančnej správy pre oblasti B2B a B2C.

Poznámka:
Vzhľadom na zrušenie a rozšírenie pôvodného projektu IS EFA sa navrhuje zrušiť programovú časť 0EJ0A02 a projekt zahrnúť do programovej časti 0EK0D0S
(duplicita).

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – priebežná.
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A - Zrealizovaná etapa projektuVýstupu
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Komentár k programovej časti:

Ing. Spišiak, sekcia informačných technológií MF SR

Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie informačných technológií MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EJ0A03 - Manažment údajov Ministerstva financií Slovenskej republiky – Komplexný projekt pre manažment údajov

Zlepšovať celkovú dostupnosť dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
V roku 2021 bola čiastočne zabezpečená dostupnosť dát vo verejnej správe. Ministerstvo financií SR publikovalo na data.gov.sk 3 nové datasety.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Je zaznamenaný čiastočný posun v dodržiavaní časového harmonogramu vzhľadom na prebiehajúci proces zmeny zmluvy.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Cieľ bol čiastočne naplnený, dosiahnuté plánované výsledky ovplyvnil zdĺhavý proces zmeny zmluvy.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – ročná.
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A - Dodat. počet inštit. VS prepojen. s centrál. platformou pre integráciu údajov a CP pre otvorené dátaVýstupu
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B - Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitieVýstupu

počet

2018 2019

0

0

3

0 31

Modernizovať a racionalizovať verejnú správu IKT prostriedkami.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
V roku 2021 bola čiastočne zabezpečená dostupnosť dát vo verejnej správe.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Je zaznamenaný čiastočný posun v dodržiavaní časového harmonogramu vzhľadom na prebiehajúci proces zmeny zmluvy.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Cieľ bol čiastočne naplnený, dosiahnuté plánované výsledky ovplyvnil zdĺhavý proces zmeny zmluvy.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – ročná.
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A - Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správyVýstupu

počet

2018 2019
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0 11

Komentár k programovej časti:

Ing. Dekanová, sekcia informačných technológií MF SR

Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie informačných technológií MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EJ0A04 - Centrálny ekonomický systém – projekt

Zabezpečiť poskytovanie SaaS služieb Centrálneho ekonomického informačného systému ako základného prostriedku pre uplatnenie unifikácie a následnej optimalizácie
ekonomických procesov subjektov štátnej správy.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Posunutie projektu nastalo z dôvodu predĺženia kontroly súvisiacich náležitostí vo veci verejného obstarávania a s tým súvisiaceho neskoršieho podpisu Zmluvy o
implementácii Centrálneho ekonomického systému a o poskytovaní aplikačnej podpory s dodávateľom, ako bolo plánované. Zmluva bola podpísaná dňa 01. 06. 2021.
Organizácie sa budú do Centrálneho ekonomického systému migrovať v troch etapách – 1. etapa migrácie bude realizovaná k 01. 01. 2023, 2. etapa k 01. 01. 2024 a 3.
etapa k 01. 01. 2025.
V nadväznosti na uvedené došlo aj k posunu celkového harmonogramu projektu, s čím súvisí aj potreba financovania súvisiacich aktivít zo štátneho rozpočtu (mimo OP
Integrovaná infraštruktúra).

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia štátneho výkazníctva

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – ročná.
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A - Počet centrálne poskytovaných SaaS služiebVýstupu
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6

2018 2019
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B - Počet organizácií verejnej správy využívajúcich služby CESVýstupu

počet

487

2018 2019

0

150 310

Komentár k programovej časti:

Ing. Skorka, RO Centrálneho ekonomického systému

Ing. Britvíková, GR sekcie štátneho výkazníctva

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0D - Informačné technológie financované zo štátneho rozpočtu – Ministerstvo financií SR

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 120 086 955 106 052 167 104 007 002
11H   -  Transfer od ostatných subjektov verejnej správy 76 522 76 522 0
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 918 621 903 621
131J   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 12 223 432 12 203 432
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 20 732 677 20 732 671

120 163 477Spolu 140 003 419 137 846 725

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0D01 - Systémy vnútornej správy
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 334 463 2 447 421 2 445 196
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 1 782 1 782
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 0 0

334 463Spolu 2 449 203 2 446 978

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

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Ministerstvo financií SR:
a) Posúdenie relevantnosti:
V rámci prvku 0EK0D01 bolo zabezpečené zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných systémov.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Stanovený cieľ sa považuje 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 so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe vykonaných analýz a sledovaním celkovej výšky
rozpočtovaných výdavkov na informačné technológie vo verejnej správe, čím bolo zabezpečené efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie a na
konkrétne informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Úrad vládneho auditu:
Úrad vládneho auditu v roku 2021 zabezpečoval výdavky na informačné technológie a konkrétne informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných
výdavkov na prevádzku a údržbu v celkovej výške 72 355,12 eur. Výdavky boli realizované na softvér (poplatky za prevádzku webového sídla ÚVA), licencie (MS Office
na jednotlivé pracoviská – 77 ks, licencie Windows – 5 ks, Windows Server licencie – 6 ks, licencie Rapid 7 (KB) – 350 ks), rutinnú a štandardnú údržba unikátneho
softvéru (SW TeamViewer na 1 rok, paušál za SW, aktualizácia licencií Cenkros do 30. 06. 2021, podpora dochádzkového systému, predĺženie modulov IceWarp,
rozšírenie SYSTEM-IS AMS o licenciu, licenčný poplatok ADMIS, obnova licencií).

Štátna pokladnica:
a) Posúdenie relevantnosti:
Cieľ bol stanovený na základe zosúladenia potrieb funkčnosti systému vnútornej správy, optimalizácie procesov a dodržania prevádzkových parametrov. Keďže systém
vnútornej správy má dôležité postavenie v systéme fungovania Štátnej pokladnice, je potrebné naďalej venovať náležitú pozornosť zabezpečeniu jeho plnej funkčnosti,
prevádzkových parametrov a nevyhnutného rozvoja v súlade s potrebami spoľahlivosti,  bezproblémovej prevádzky a zohľadnenia legislatívnych požiadaviek a
mandatórnych požiadaviek partnerov.
Pozáručný servis v roku 2021 bol zabezpečovaný poskytovaním nevyhnutných služieb softvérovej podpory a cieľ bol splnený na 100 %.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu Štátnej pokladnice boli efektívne využité na zabezpečenie prevádzkovej podpory a pozáručného servisu a poskytnuté
štandardné služby softvérovej podpory pre systém vnútornej správy. V záujme zefektívnenia administrácie systémov bola realizovaná séria školení technického
personálu.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Uvedený cieľ sa podarilo naplniť v spolupráci s dodávateľmi. Ďalší rozvoj bude vyplývať z výsledkov analýzy a taktiež rezortných projektov (CES, DMS a procesy
registratúry).

Úrad pre reguláciu hazardných hier:
V priebehu roka 2021 nebola realizovaná žiadna investícia na implementáciu informačných technológií z prvku 0EK0D01.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií, Úrad vládneho auditu, Štátna pokladnica, Úrad pre reguláciu hazardných hier

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – mesačne, polročne, ročne, priebežne.
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Komentár k programovej časti:

Mgr. Ferus, MF SR, Ing. Jančová, ÚVA, Ing. Jakubéci, ŠP, Ing. Chorvát, Mgr. Dudášová, ÚRHH

Ing. Mgr. Bednár, MF SR, JUDr. Polášková, ÚVA, RNDr. Jurčák, ŠP, Ing. Lendacký, ÚRHH

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0D02 - Špecializované systémy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 373 972 276 418 248 047
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 15 000 0
131J   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 20 000 0

373 972Spolu 311 418 248 047

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

Cieľ 1:
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Monitorovanie cieľa:
Ministerstvo financií SR:
a) Posúdenie relevantnosti:
V rámci prvku 0EK0D02 bolo zabezpečené zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných systémov.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Stanovený cieľ sa považuje 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 so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe vykonaných analýz a sledovaním celkovej výšky
rozpočtovaných výdavkov na informačné technológie vo verejnej správe, čím bolo zabezpečené efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie a na
konkrétne informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Finančné riaditeľstvo SR:
V roku 2021 bola zabezpečená prevádzka a údržba:
– CTS (Common Transmission System) OECD (Spoločný prenosový systém) – jednotný IT systém OECD pre automatickú výmenu informácii na daňové účely,
– rozšírená technická podpora Live Agent riešenia pre finančnú správu (Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 30. 12. 2020 s účinnosťou od 01. 01. 2021 platná do 31. 12.
2021),
– SLA služby pre Citrix infraštruktúru finančnej správy: do 12. 04. 2021 na základe objednávky č. 5110018195 zo dňa 06. 04. 2020, následne na základe objednávky č.
5110019956 zo dňa 01. 04. 2021,
– licenčná podpora pre Citrix infraštruktúru finančnej správy na obdobie 12 mesiacov (od 01. 12. 2021 do 30. 11. 2022), zmluva č. Z2021122513_Z (Subscription Citrix
Virtual Apps and Desktops Advanced Edition a Citrix Gateway Advanced VPX),
– SW (FoodMan a Hores) pre strediská akadémie finančnej správy na základe zmluvy o poskytovaní servisných služieb č. 3/2020 na 48 mesiacov.

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica:
Pri napĺňaní predmetu kontraktu organizácia Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica využíva dva informačné systémy, a to programový
systém FoodMan Postgres pre skladové hospodárstvo spojené so stravovacou prevádzkou a HORES 10® – hotelový rezervačný a ubytovací systém. Cieľom
Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia VS – Financie Tatranská Lomnica bolo analyzovať a sledovať výšku rozpočtovaných výdavkov na konkrétne informačné
systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu za účelom ich zefektívnenia. Za monitorované obdobie organizácia zefektívnila
využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na prevádzku a údržbu jednotlivých informačných systémov.

Úrad pre reguláciu hazardných hier:
a) Posúdenie relevantnosti:
Cieľ a merateľný ukazovateľ je vhodne stanovený vzhľadom na rozsah činností vymedzených zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Plnenie cieľa vo vzťahu k výdavkom bolo v roku 2021 primerané. Výdavky na špecializovaný IS VS predstavujú len výdavky vyplývajúce z dodávky licencií MS Office 365
(https://www.crz.gov.sk/zmluva/5608856/) a ich podpory.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
V priebehu roka bola uzavretá rámcová zmluva o dodávke licencií a servisnej podpore pre MS Office 365.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
V súvislosti so stanoveným cieľom ku dňu 31. 12. 2021 nebolo potrebné prijať dodatočné opatrenia.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií a sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií, Finančné riaditeľstvo SR, Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica, Úrad pre
reguláciu hazardných hier

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – mesačne, štvrťročne, polročne, ročne.
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Komentár k programovej časti:

p. Tedesco, Ing. Freud, Mgr. Jakubčáková, Ing. Chorvát, Mgr. Dudášová

Ing. Mgr. Bednár, Ing. Sojka, pplk. JUDr. Hanus, PhD., Ing. Tešliarová, Ing. Lendacký

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0D03 - Podporná infraštruktúra

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 17 737 589 13 732 072 12 268 869
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 17 574 17 574
131J   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 0 0
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 1 010 228 1 010 222

17 737 589Spolu 14 759 874 13 296 665

Sledovať a riadiť objem výdavkov na podpornú infraštruktúru za účelom ich zefektívnenia.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Ministerstvo financií SR:
V rámci prvku 0EK0D03 bolo zabezpečené zefektívnené využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na podpornú infraštruktúru.
Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k
výdavkom.
Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená v súlade so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe vykonaných analýz a sledovaním celkovej výšky
rozpočtovaných výdavkov na informačné technológie vo verejnej správe, čím bolo zabezpečené efektívne využívanie a riadenie výdavkov na informačné technológie a na
konkrétne informačné systémy z hľadiska ich implementácie a následných výdavkov na prevádzku a údržbu.
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Úrad vládneho auditu:
Úrad vládneho auditu v roku 2021 zabezpečoval výdavky na bežnú obmenu hardvérových zariadení, komunikačnú infraštruktúru, telekomunikačné služby a techniku,
rutinnú a štandardnú údržbu týchto zariadení v celkovej výške 173 882,61 eur nasledovne:
Kapitálové výdavky v sume 12 027,66 eur boli realizované na nákup výpočtovej techniky a na telekomunikačnú techniku.
Bežné výdavky v sume 161 854,95 eur boli realizované na komunikačnú infraštruktúru, telekomunikačné služby, nákup výpočtovej techniky, na telekomunikačnú
techniku, rutinnú a štandardnú údržbu výpočtovej techniky a na rutinnú a štandardnú údržbu komunikačnej infraštruktúry.

Finančné riaditeľstvo SR:
Podporná infraštruktúra pre informačné systémy finančnej správy bola v roku 2021 doplnená, rozšírená, prípadne bola vykonaná výmena:
– obnova výpočtovej techniky – notebookov, monitorov, tlačiarní a multifunkčných zariadení,
– nákup čipových kariet,
– zabezpečenie spotrebného materiálu pre tlačiarne, multifunkčné zariadenia a laserové tlačiarne,
– nákup licencií k programu iADR+Checklist,
– zabezpečenie prístupov k špecializovaným databázam na základe požiadaviek odborných útvarov – TP Catalyst, FinStat, EPI – Právny systém,
– rozšírenie infraštruktúry serverov pre systém eKasa.

DataCentrum:
Organizácia zabezpečila efektívne využívanie výdavkov na informačné technológie.

Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica:
Za monitorované obdobie organizácia zefektívnila využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na podpornú infraštruktúru.

Štátna pokladnica:
Cieľ bol stanovený na základe zosúladenia potrieb funkčnosti interného systému, optimalizácie procesov a dodržania prevádzkových parametrov infraštruktúry. Keďže
interný systém štátnej pokladnice a podporná infraštruktúra ako jeho súčasť má dôležité postavenie v systéme fungovania Štátnej pokladnice (ďalej len „ŠP“), je potrebné
naďalej venovať náležitú pozornosť zabezpečeniu jeho plnej funkčnosti  a rozvoja v súlade s potrebami spoľahlivosti,  bezproblémovej prevádzky a zohľadnenia
legislatívnych požiadaviek a mandatórnych požiadaviek partnerov.
Pozáručný servis v roku 2021 bol zabezpečovaný poskytovaním nevyhnutných služieb softvérovej podpory a cieľ bol splnený na 100 %.
Kľúčové ciele ŠP, najmä zvýšenie potrebného výkonu internej infraštruktúry pre platobné systémy SIPS a SWIFT/Target2 boli realizované na základe požiadaviek a
špecifikácie NBS a SWIFT. V priebehu roka 2021 bol realizovaný nevyhnutný upgrade produkčného prostredia SWIFT z verzie 7.5 opakovane na verziu 7.6, ktorá spolu
so zapojením VPN boxov zabezpečuje bezpečné prístupy. Uvedené opatrenia boli súčasťou komplexného riešenia prechodu na vyšší prevádzkový a bezpečnostný
štandard v súlade s požiadavkami SWIFT (HSM boxy, Alliance Gold Connectivity, T2 Bundle Connector). Tie boli deklarované ako záväzné požiadavky pre bezpečnú
prevádzku SWIFT-u a súčasne umožňujú efektívnu prevádzku kľúčového systému.

Monitorovanie cieľa č. 1 pokračuje v rámci komentára k programovej časti.

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – priebežná, mesačná, štvrťročná, polročná a ročná.
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Komentár k programovej časti:
* Pokračovanie monitorovania cieľa č. 1:

Vyčlenené finančné prostriedky z rozpočtu ŠP boli efektívne využité na zabezpečenie pozáručného servisu a poskytnuté štandardné služby softvérovej podpory pre interný
systém ŠP a splnenie neodkladných cieľov pre platobný styk – SIPS a SWIFT/Target2. Vzhľadom na nevyhnutné protipandemické opatrenia bola ďalej posilnená podpora
práce z domu a na diaľku, vrátane riešenia bezpečnostných atribútov (RSA, tokeny).
Uvedený cieľ sa podarilo naplniť v spolupráci s dodávateľom. Prebiehala implementácia security service packov na základe požiadaviek centrálneho prevádzkovateľa SWIFT
a pokračovanie zvýšenia bezpečnosti  prihlasovania používateľov pomocou RSA tokenov, autentifikácia prostredníctvom HSM modulov. Predmetné aktivity sa riešili
prostredníctvom na to vyhradených servisných zmlúv. Interný systém v ŠP aj vzhľadom k zastaranej infraštruktúre pracoval menej spoľahlivo a sporadicky došlo k výpadkom,
ktoré boli priebežne odstraňované na základe SLA, resp. internými kapacitami. Tieto výpadky vďaka zvýšenému úsiliu zamestnancov a potrebného supportu servisných
partnerov nemali  doteraz významnejší vplyv na kontinuálne fungovanie interného Informačného systému v ŠP. Zároveň ŠP vykonala analýzu stavu infraštruktúry a
vypracovala návrh optimalizácie s plánom realizácie zohľadňujúcim aktuálne legislatívne požiadavky a implementáciou v roku 2022.

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity:
Stanovený cieľ je zameraný na sledovanie a riadenie objemu výdavkov na podpornú infraštruktúru za účelom ich zefektívnenia. ARDAL zabezpečovala udržiavanie, rozvoj,
zvyšovania funkčnosti a modernizáciu informačno-komunikačnej technológie (ďalej len „IKT“). Uvedený cieľ je vhodne stanovený pre oblasť podpory IKT v ARDAL.
Od roku 2021 sú v rámci prvku 0EK0D03 sledované výdavky súvisiace s podpornou infraštruktúrou ARDAL. Ide najmä o technické zabezpečenie IKT – obstaranie a výmenu
hardvéru (PC, servery a súvisiace zariadenia), podporu, údržbu výpočtovej techniky, kopírovacích strojov, tlačiarní, telekomunikačných služieb mobilných operátorov, pevných
sietí, ich podporu, servis a získavanie platených informácií o vývoji finančných trhov v Európe od inštitútu finančných trhov.
Presunom rozpočtových prostriedkov z rozpočtu ARDAL do rozpočtu DataCentra sa v roku 2021 ďalej zabezpečovala výmena hardvérového vybavenia po životnosti,
prevádzka a podpora IKT na primárnom pracovisku a v dvoch záložných pracoviskách.
Cieľom podpory IKT bolo aj implementovanie bezpečnostných požiadaviek ochrany osobných údajov podľa európskej a slovenskej legislatívy pre GDPR a bezpečnosti IKT z
pohľadu zachovania dôvernosti, integrity a dostupnosti.

Úrad pre reguláciu hazardných hier:
Cieľ a merateľný ukazovateľ je vhodne stanovený vzhľadom na rozsah činností vymedzených zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
Plnenie cieľa vo vzťahu k výdavkom bolo v roku 2021 primerané.
V súvislosti so stanoveným cieľom ku dňu 31. 12. 2021 nebolo potrebné prijať opatrenia.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií a sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií, Úrad vládneho auditu, Finančné riaditeľstvo SR, DataCentrum, Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS –
Financie Tatranská Lomnica, Štátna pokladnica, Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity, Úrad pre reguláciu hazardných hier

Ing.Bandziová,Ing.Jančová,Ing.Ďurajová,Ondrušová,Mgr.Jakubčáková,Ing.Jakubéci,Ing.Tencer,Ing.Chorvát

Ing.Bednár,JUDr.Polášková,Ing.Sojka,Mgr.Kuzma,Ing.Tešliarová,RNDr.Jurčák,Ing.Bytčánek,Ing.Lendacký

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0D04 - Informačný systém pre systém štátnej pokladnice

Informácia o zmene PŠ:
Od 1.1.2017 je do 0EK0D04 preradena programova polozka 0740601
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 14 707 134 14 093 063 13 943 777
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 0 0

14 707 134Spolu 14 093 063 13 943 777

Zabezpečiť prevádzku Informačného systému pre systém štátnej pokladnice (IS SŠP).
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2021 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 informačných technológií MF SR.

Gestor:
DataCentrum

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečená prevádzka IS SŠPVýstupu

logická

áno áno áno áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť poskytovanie aplikačnej podpory SW pre IS ŠP.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Cieľ bol stanovený na základe zosúladenia funkčnosti systému so zákonom, optimalizácie procesov a vylepšenia funkcionality aplikácií. Z dôvodu, že Informačný systém
štátnej pokladnice (ďalej len „IS ŠP“) má dôležité postavenie v systéme verejných financií, je potrebné naďalej venovať náležitú pozornosť zabezpečeniu jeho rozvoja,
aby bol systém spoľahlivý, bezproblémový a zohľadňoval legislatívne požiadavky.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
V roku 2021 bolo zrealizovaných viacero zmien v moduloch IS ŠP. Zmeny sa týkali úprav BPM vyvolaných organizačnými zmenami, zmien procesov v oblasti poplatkov a
prevodných príkazov s viacerými položkami vrátane ad hoc poplatkov za priame platby, ako aj povinných zmien pre platobné systémy na rok 2021. Bolo vykonané
odarchivovanie produkčných dát za rok 2019 s cieľom uvoľnenia výpočtovej kapacity a kapacity dátového úložiska. Taktiež bol zabezpečený posun spúšťania dennej
uzávierky na 21.00 hod. vrátane potrebných úprav SW a procedúr. Bol vykonaný reinžiniering a redizajn procesov úročenia a rekonciliácie, zavedenie priorizácie úloh,
vizuálnej notifikácie a alertingu v rámci procesného riadenia, ako aj prvá etapa v rámci poskytovania údajov NBS prostredníctvom štatistického zberového portálu.
Stanovený cieľ sa podarilo dosiahnuť. ŠP pridelené finančné prostriedky využila efektívne v rámci zmluvného rámca. Boli pri tom využité interné kapacity v spolupráci s
pracovníkmi MF SR, ako aj pracovníkmi DataCentra. Na základe uzatvorených zmlúv pre IS ŠP sa na plnení cieľa podieľali zástupcovia dodávateľa a subdodávateľov IS
ŠP.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Realizáciou zmenových konaní v IS ŠP sa cieľ naplnil. Prínosom realizácie zmien bolo rozšírenie služieb pre klientov ŠP, zvýšenie efektivity práce ŠP, zapracovanie
dopadu externých zmien, technologické vylepšenie, zvýšenie bezpečnosti, automatizácia procesov.
Úlohou ŠP v zmysle koncepcie a stratégie rozvoja IS je pripravovať a upravovať IS ŠP podľa požiadaviek klientov, podľa zmien, ktoré so sebou prináša legislatíva, taktiež
zabezpečovať podmienky pre funkčnosť všetkých systémov, prostredníctvom ktorých poskytuje ŠP platobné služby pre svojich klientov. Pre ŠP je dôležitá spokojnosť
klientov, ktorá je priamo úmerná bezproblémovému fungovaniu systému.
Výstupom je informačný systém prevádzkovo spoľahlivý a užívateľsky komfortný, bezpečný a kompatibilný s rôznymi platobnými systémami a inými externými IS.
Cieľ organizácie ŠP je zabezpečený prostredníctvom dodávateľa na základe Zmluvy o poskytovaní aplikačnej podpory pre Informačný systém pre systém štátnej
pokladnice a v súlade s Dohodou o pristúpení k Zmluve a o jej zmene s int. č. 3/2014. V rámci prvku je financovaný systém pre IS ŠP, ktorý sa integruje na platobné
systémy TARGET2, platforma TARGET2-Securities, SIPS s pripojením do STEP2, SWIFT, systémy pre partnerské banky a systémy (PC s pripojením do IS ŠP) pre
používanie aplikácií IS ŠP.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Štátna pokladnica

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Percento zabezpečenia SW podporyVýstupu

%

100 100 100 100

100

2018 2019

100

100

100

100

100

100

100 100

Zabezpečiť udržiavanie, rozvoj,  zvýšenie funkčnosti  a minimalizáciu prevádzkových rizík informačného systému ARDAL a súvisiacej informačno-komunikačnej
technológie (ďalej  len „IKT“).

Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Stanovený cieľ v zásade vystihuje základné povinnosti a úlohy ARDAL v oblasti udržiavania, rozvoja, zvyšovania funkčnosti informačného systému ARDAL. Z prvku
0EK0D04 bola v roku 2021 vyčlenená modernizácia informačno-komunikačnej technológie, ktorá bola presunutá do prvku 0EK0D03 – Podporná infraštruktúra.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Plnením stanoveného cieľa ARDAL zabezpečovala v roku 2021 nepretržité fungovanie informačného systému ARDAL (ďalej len „IS ARDAL“).
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
ARDAL v priebehu roka 2021 zabezpečovala bežnú prevádzku IS ARDAL, prístupové práva do obchodných systémov Refinitiv (predtým Reuters) a Bloomberg na výkon
hlavnej činnosti. Popri bežnej prevádzke sa kontinuálne zabezpečoval rozvoj, rozšírenie funkčnosti a modernizácia IS ARDAL v nadväznosti na kapacity dodávateľov,
schválený a v priebehu roku upravovaný rozpočet. V roku 2021 sa v nadväznosti na potrebu zlepšovania informovanosti odbornej verejnosti ako aj napĺňania požiadavky
prístupnosti webových sídel verejnej správy realizovala úprava konfigurácie, dizajnu a štruktúry dát na webovej stránke public.ardal.sk. Úprava konfigurácie IS ARDAL sa
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realizovala i vo vzťahu k systémom tretích strán, keďže IS ARDAL využíva automatizované rozhrania, ktoré bolo potrebné aktualizovať v súlade so zmenami v systémoch
tretích strán. Popritom sa súčasne zabezpečovala podpora a bezpečnosť informačných systémov na pracovisku ARDAL.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Stanovenie cieľa č. 6 v rámci prvku 0EK0D04 – Informačný systém pre systém štátnej pokladnice je stále aktuálne, pre ďalšie obdobie sa navrhuje programovú štruktúru
ponechať.
Súčasne je potrebné poznamenať, že časť stanoveného cieľa (podpora a rozvoj informačno-komunikačnej technológie) sa v roku 2021 sledovala a zhodnotila v rámci
prvku 0EK0D03. V nadväznosti na uvedené je potrebné pre ďalšie obdobie upraviť formuláciu cieľa č. 6.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity

Zdroj získavania údajov:
Zdrojom prvotných informácií boli dáta z obchodných systémov Refinitiv a Bloomberg. V IS WSS, ktorého podporu zabezpečovala spoločnosť PREFIS, sa sledovali
historické dáta všetkých obchodných operácií ARDAL. Tieto obchodné systémy sú vzájomne prepojené a online dáta z nich tvoria veľmi dôležitú súčasť pre rozhodovanie
a výkon činnosti ARDAL. Pre moderné riadenie verejných financií v oblasti štátneho dlhu a likvidity sa aj v roku 2021 využívali informácie a údaje z databáz Refinitiv,
Bloomberg, kde sa aj realizovali takmer všetky obchody ARDAL. Konkrétne obchodné operácie sú spravované v databázových súboroch ARDAL, najmä WSS.
Periodicita získavania údajov je podľa potreby, spravidla na dennej, mesačnej, polročnej, ročnej báze a nadväzne na harmonogram pre prípravu a spracovanie návrhu
štátneho rozpočtu, jeho úprav za klienta Štátny dlh a podobne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečené udržiavanie, rozvoj a zvýšenie funkčnosti IS ARDAL a súvisiacej IKTVýstupu

logická

áno áno áno áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť aplikačnú podporu a rozvoj Informačného systému pre systém štátnej pokladnice vrátane podpory rozhraní štátnej pokladnice na samosprávne kraje v zmysle
schválených požiadaviek pre moduly PKI, LDAP a Platobné portály administratívnych centier Multiklientský platobný portál, Platobný portál Košický samosprávny kraj na
základe schválených požiadaviek.

Cieľ 9:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
V rámci prvku 0EK0D04 bola zabezpečená aplikačná podpora a rozvoj Informačného systému pre systém štátnej pokladnice na základe schválených požiadaviek.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Stanovený cieľ sa považuje 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 so zákonmi a metodickými usmerneniami a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a
výsledkov realizovaných aktivít.
a) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Percento zabezpečenia aplikačnej podpory a rozvoja informačného systému pre systém štát. pokladniceVýstupu

%

100 100 100 100

100

2018 2019

100

100

100

100

100

100

100 100

Zabezpečiť pozáručný servis, aktualizáciu licencií SW aplikácií Informačného systému pre systém štátnej pokladnice.
Cieľ 10:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
V rámci prvku 0EK0D04 bol zabezpečený pozáručný servis, aktualizácia licencií SW aplikácií Informačného systému pre systém štátnej pokladnice vrátane podpory
rozhraní ŠP na samosprávne kraje v zmysle schválených požiadaviek.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Stanovený cieľ sa považuje 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 so zákonmi a metodickými usmerneniami a 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 informačných technológií

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Percento zabezpečenia pozáručného servisu a aktualizácie licenciíVýstupu

%

100 100 100 100

100

2018 2019

100

100

100

100

100

100

100 100

Komentár k programovej časti:
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Ing. Brjančin, MF SR, p. Ondrušová, DataCentrum, Ing. Jakubéci, Š. pokladnica, Ing. Tencer, ARDAL

Ing. Mgr. Bednár, MF SR, Mgr. Kuzma, DataCentrum, RNDr. Jurčák, Š. pokladnica, Ing. Bytčánek, ARDAL

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0D05 - Rozpočtový informačný systém

Informácia o zmene PŠ:
Od 1.1.2017 je do 0EK0D05 preradena programova polozka 0740602

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 7 241 078 5 501 755 5 500 956
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 667 888 667 888

7 241 078Spolu 6 169 642 6 168 844

Zabezpečiť prevádzku Rozpočtového informačného systému (RIS).
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2021 bola zabezpečená prevádzka RIS vrátane údržby a servisu koncových zariadení v súlade s objemom poskytnutých finančných prostriedkov na príslušný rok.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
DataCentrum

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečená prevádzka RISVýstupu

logická

áno áno áno áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť požadovaný rozvoj a súlad so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu Rozpočtového informačného systému.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Všetky prijaté a platné zákony a metodické usmernenia v roku 2021 boli premietnuté do funkčnosti Rozpočtového informačného systému.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
V roku 2021 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 so zákonmi a metodickými usmerneniami 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
2021 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.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečený rozvoj Rozpočtového informačného systémuVýstupu

logická

áno áno áno áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Bandziová, sekcia informačných technológií MF SR, p. Ondrušová, odd. ekonomiky, DataCentrum

Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie IT MF SR, Mgr. Kuzma, vymenovaný na zastup. funkcie riaditeľa DataCentra

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0D06 - Informačný systém účtovníctva fondov

Informácia o zmene PŠ:
Od 1.1.2017 je do 0EK0D06 preradena programova polozka 0740603

Vytlačené dňa: 02.03.2022 40 / 57



Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 135 133 504 581 504 581
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 44 703 44 703

1 135 133Spolu 549 284 549 284

Zabezpečiť prevádzku Informačného systému účtovníctva fondov (IS UF).
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2021 bola zabezpečená prevádzka IS účtovníctva fondov v požadovanom rozsahu a kvalite.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
DataCentrum

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečená prevádzka IS UFVýstupu

logická

áno áno áno áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

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

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
V roku 2021 bola naplánovaná hodnota merateľných ukazovateľov na 100 %, čo sa aj v roku 2021 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 2021 bol zabezpečený požadovaný rozvoj a súlad so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu Informačného
systému účtovníctva fondov.  Stanovený cieľ  sa považuje 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 so zákonmi a metodickými usmerneniami 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.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Pomer počtu realizovaných zmenových požiadaviek k počtu schválených požiadaviek v %Výstupu

%

100 100 100 100

100

2018 2019

100

100

100

100

100

100

100 100

Zabezpečiť splnenie požiadaviek na podporu produktívnej prevádzky Informačného systému účtovníctva fondov.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
V roku 2021 bola naplánovaná hodnota merateľných ukazovateľov na 100 %, čo sa aj podarilo naplniť. Pomer počtu realizovaných požiadaviek na podporu produktívnej
prevádzky Informačného systému účtovníctva fondov v sledovanom období bol rovnaký ako plánovaný, z čoho vyplýva hodnota merateľného ukazovateľa 100 %.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Počas roku 2021 bola zabezpečená požadovaná podpora Informačného systému účtovníctva fondov v súlade so zákonmi a metodickými usmerneniami. Stanovený cieľ
sa považuje 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 so zákonmi a metodickými usmerneniami 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.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

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

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

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

%

100 100 100 100

100

2018 2019

100

100

100

100

100

100

100 100

Komentár k programovej časti:

Ing. Bandziová, sekcia informačných technológií MF SR, p. Ondrušová, odd. ekonomiky, DataCentrum

Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie IT MF SR, Mgr. Kuzma, vymenovaný na zastup. funkcie riaditeľa DataCentra

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0D07 - Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií

Informácia o zmene PŠ:
Od 1.1.2017 je do 0EK0D07 preradena programova polozka 0740604

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 18 789 128 21 533 584 21 528 699
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 0 0

18 789 128Spolu 21 533 584 21 528 699

Zabezpečiť prevádzku Podpornej infraštruktúry pre Informačné systémy riadenia verejných financií.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2021 bola zabezpečená prevádzka podpornej infraštruktúry pre Informačné systémy riadenia verejných financií (najmä telekomunikačné služby, služby spojené s
údržbou využívaného softvéru a bezpečnosť informačných systémov).

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií MF SR.

Gestor:
DataCentrum

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečená prevádzka podpornej infraštruktúry pre IS riadenia verejných financiíVýstupu

logická

áno áno áno áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť vytvorenie a udržiavanie EA modelu Informačných systémov riadenia verejných financií.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Realizácia projektu bola ukončená v marci 2020. Na základe zmluvy o dielo bolo dielo dodané a akceptované. V rámci prvku 0EK0D07 bolo zabezpečené vytvorenie EA
modelu Informačných systémov riadenia verejných financií.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
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 so zákonmi a metodickými usmerneniami a 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 informačných technológií

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečený aktuálny EA model IS riadenia verejných financiíVýstupu

logická

áno áno áno áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Bc. Kráľová, sekcia informačných technológií MF SR, p. Ondrušová, odd. ekonomiky, DataCentrum

Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie IT MF SR, Mgr. Kuzma, vymenovaný na zastup. funkcie riaditeľa DataCentra

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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0EK0D08 - Centrálny účtovný systém

Informácia o zmene PŠ:
Od 1.1.2017 je do 0EK0D08 preradena programova polozka 0740606

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 3 610 000 2 392 979 2 392 979
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 1 791 930 1 791 930

3 610 000Spolu 4 184 908 4 184 908

Zabezpečiť prevádzku centrálneho účtovného systému.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Ministerstvo financií SR:
Prevádzka centrálneho účtovného systému vrátane softvérového a hardvérového supportu a služieb spojených s údržbou využívaného softvéru,  bezpečnosti
informačného systému bola v roku 2021 zabezpečená podľa požadovaných merateľných ukazovateľov a v súlade s objemom finančných prostriedkov poskytnutých na
príslušné obdobie.
Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k
výdavkom.
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Úrad pre reguláciu hazardných hier:
Cieľ a merateľný ukazovateľ je vhodne stanovený vzhľadom na rozsah činností vymedzených zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Plánované úpravy daného softvéru sú pripravené na realizáciu v roku 2022 v súlade so zmenami v legislatíve a aplikovaním výpočtu EÚ úrokov.
V súvislosti so stanoveným cieľom ku dňu 31. 12. 2021 nebolo potrebné prijať opatrenia.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií a sekcia finančného trhu MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií, Úrad pre reguláciu hazardných hier

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – mesačná, polročná, ročná.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečená prevádzka centrálneho účtovného systémuVýstupu

logická

áno áno áno áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť rozvoj centrálneho účtovného systému.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2021 bol zabezpečený požadovaný rozvoj centrálneho účtovného systému vrátane softvérového a hardvérového supportu a služieb spojených s údržbou
využívaného softvéru, bezpečnosti informačného systému v súlade s objemom finančných prostriedkov poskytnutých na príslušné obdobie.
Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k
výdavkom.
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečený rozvoj centrálneho účtovného systémuVýstupu

logická

áno áno áno áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť uskutočňovanie školení a odbornej asistencie pri implementácii novej metodiky v oblasti účtovníctva štátneho sektora a samosprávy v zmysle schválených
požiadaviek.

Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
V rámci prvku 0EK0D08 bolo zabezpečené efektívne využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na zvyšovanie kvalifikačnej úrovne pracovníkov subjektov verejnej správy v
oblasti implementácie novej metodiky účtovníctva a výkazníctva v súlade s Medzinárodnými účtovnými štandardmi pre verejnú správu v zmysle stanoveného cieľa.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Stanovený cieľ sa považuje 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:
Cieľ bol naplnený formou realizácie odborných školení pre pracovníkov účtovných jednotiek štátneho sektora a samosprávy. Vzdelávanie bolo orientované 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 a metodiku systému riadenia verejných financií.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Gestor:
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Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Uskutočnené školenia a odborná asistenciaVýstupu

logická

áno áno áno áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť rozvoj systémov Administratívnych centier na základe schválených požiadaviek na zmenu.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
V rámci prvku 0EK0D08 bolo zabezpečené efektívne využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie rozvoja systémov Administratívnych centier na základe
schválených požiadaviek na zmenu v súlade s objemom finančných prostriedkov poskytnutých na rok 2021.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Stanovený cieľ sa považuje 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 so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu. 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.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečený rozvoj systémov Administratívnych centierVýstupu

logická

áno áno áno áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť aplikačnú podporu systémov Administratívnych centier na základe schválených požiadaviek.
Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
V rámci prvku 0EK0D08 bolo zabezpečené efektívne využitie výdavkov zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie podpory prevádzky systémov Administratívnych centier v
súlade s platnou legislatívou na základe schválených požiadaviek v súlade s objemom finančných prostriedkov poskytnutých na rok 2021.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Stanovený cieľ sa považuje 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. 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.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečená podpora prevádzky systémov Administratívnych centierVýstupu

logická

áno áno áno áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Mgr. Kapraľ, Ing. Brjančin, Mgr Alexiková, sekcia IT MF SR, Ing. Chorvát, Mgr. Dudášová, ÚRHH

Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie IT MF SR, Ing. Lendacký, RO stratégie, riadenia zmien, analýz a IT ÚRHH

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0D0C - Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva

Informácia o zmene PŠ:
Od 1.1.2017 je do 0EK0D0C preradena programova polozka 0740409
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 040 000 599 409 599 409
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 620 576 620 576

1 040 000Spolu 1 219 985 1 219 985

Zabezpečiť udržateľnosť informačných systémov realizovaných v rámci programu Jednotného systému štátneho účtovníctva a výkazníctva.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
V rámci prvku 0EK0D0C bola zabezpečená udržateľnosť informačných systémov realizovaných v rámci programu Jednotného systému štátneho účtovníctva a
výkazníctva.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Stanovený cieľ sa považuje 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 so zákonmi a metodickými usmerneniami a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a
výsledkov realizovaných aktivít.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

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

logická

áno áno áno áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Brjančin, sekcia informačných technológií MF SR

Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie informačných technológií MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0D0D - Centrálne licenčné zmluvné vzťahy

Informácia o zmene PŠ:
Od 1.1.2017 je do 0EK0D0D preradena programova polozka 074040F

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 21 640 597 17 951 970 17 941 163
11H   -  Transfer od ostatných subjektov verejnej správy 76 522 76 522 0
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 884 265 884 265
131J   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 164 700 164 700
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 410 125 410 125

21 717 119Spolu 19 487 582 19 400 253

Zabezpečenie centrálnych licenčných zmlúv na základe vykonaných auditov efektívneho využívania licencií v organizáciách štátnej správy a na základe výsledkov analýz
a odporúčaní Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v zmysle koncepcie využívania softvérových produktov vo verejnej správe, realizácia
odporúčaných verejných obstarávaní centrálnych licenčných zmlúv smerujúca k centralizácii licencií.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
V rámci prvku 0EK0D0D boli zabezpečené centrálne licenčné zmluvy pre 2 hlavných zmluvných partnerov – SAP, ORACLE. Počas roka 2018 (september) bol začatý aj
proces verejného obstarávania centrálnej zmluvy pre Microsoft, ale tento nebol do konca roka 2021 ukončený.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Uzatvorenie centrálnych licenčných zmlúv umožňuje efektívne a hospodárne obstarávanie licencií pre potreby zapojených
organizácií.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Časť kompetencií z hľadiska centrálnych licenčných zmlúv zabezpečuje Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktoré navrhuje stratégiu pri
posudzovaní vhodných licencií na centralizované obstarávanie. Ministerstvo financií SR následne zabezpečuje proces obstarania centrálnych licenčných zmlúv.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru – proces verejného obstarávania pre centrálnu zmluvu Microsoft stále nebol uzatvorený.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

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

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Počet centrálnych licenčných zmlúvVýstupu

počet

3 3 3 3

2

2018 2019

3

2

3

2

3

2

3 3

Komentár k programovej časti:

Bc. Bobok, sekcia informačných technológií MF SR

Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie informačných technológií MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0D0G - UNITAS – 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:

Informácia o zmene PŠ:
Od 1.1.2017 je do 0EK0D0G preradena programova polozka 07203

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 211 520 2 208 2 208
131J   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 0 0
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 0 0

211 520Spolu 2 208 2 208

Obnoviť reformný zámer zjednotenia výberu daní, ciel a odvodov (UNITAS) s cieľom zaviesť výber daní a poistného jednou inštitúciou, ktorou bude Finančná správa SR
(aktivity v gescii Finančného riaditeľstva SR).

Cieľ 10:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Merateľné ukazovatele boli stanovené tak, aby odrážali plnenie cieľov projektu.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Projekty boli realizované v zmysle časových harmonogramov.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Integrovaný systém finančnej správy – správa daní:
Za sledované obdobie roka 2021 bol v Integrovanom systéme finančnej správy – správa daní (ďalej len „ISFS-SD“) realizovaný nasledovný rozsah zmien:
– legislatívne zmeny (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej
registračnej pokladnice, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii, novela zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)):
– integračné požiadavky súvisiace s prepojeniami na iné systémy finančnej správy (ďalej len „FS“) alebo externé systémy:
• Interné IS: Automatická výmena informácií (ďalej len „AVI“), rozšírenie komunikácie na Portáli finančnej správy (ďalej len „PFS“), aktualizácia rozhraní na dátovom
sklade (ďalej len „DWH“), Mini one stop shop (ďalej len „MOSS/OSS“).
• Externé IS: komunikácia s bankami, Slovenskou poštou, Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny.
– používateľské požiadavky prichádzajúce od koncových užívateľov:
• Úprava funkčností z dôvodu zmeny procesu, optimalizácie, zmeny alebo rozšírenie riešenia, zvýšenia úrovne IT služby, realizovaných 38 používateľských požiadaviek
na zmenu.
Za sledované obdobie roka 2021 pokračovali práce v projekte obojsmernej elektronickej komunikácie (ďalej len „OBK“) – oblasť daňová: integračný projekt, ktorý sa týka
interných systémov finančnej správy: ISFS-SD, Administratívny informačný systém (ďalej len „ADMIS“), Skenovanie dokumentov (ďalej len „DRSCAN“), CRFS, PFS a
Ústredného portálu verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“). Systém OBK – oblasť daňová bol spustený do produkčnej prevádzky k 01. 01. 2022.
Portál finančnej správy (PFS):
V roku 2021 prebiehali práce na 46 rozvojových témach, ktorými boli implementované nové funkčnosti vyplývajúce z legislatívnych požiadaviek, najmä novely zákona č.
595/2003 Z. z. o dani z príjmov, novely zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, novely zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní, novely zákona č. 305/2013 Z.
z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci, novely zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja, novely zákona č. 530/2011 Z.
z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov a požiadaviek používateľov. V rámci rozvoja PFS boli implementované aj rozvojové témy, ktoré boli nutným predpokladom
pre plánované spustenie obojsmernej elektronickej komunikácie FS.
Deklaračný systém (DS):
V monitorovanom období prebiehal ďalší vývoj,  implementácia a úprava doplňujúcich a existujúcich služieb Colného informačného systému (ďalej  len "CIS") a
implementácia používateľských a legislatívnych požiadaviek a požiadaviek podľa pracovného programu Európskej únie vykonávacie rozhodnutie Komisie (ďalej len
"VRK") č. 2019/2151:
– Prechod agendy v elektronickom colnom konaní do režimu eIDAS cez nový kanál EKR eIDAS od 31. 01. 2021.
– Nasadenie do produkčnej prevádzky Systému kontroly dovozu 2 podľa CKÚ – ICS2 R1 k 15. 03. 2021.
– Nasadenie do produkčnej prevádzky nového systému eDovoz-eCommerce (zásielky s nízkou hodnotou) k 01. 06. 2021.
– Nasadenie zmenových požiadaviek v systéme eDovoz, ktoré vznikli na základe dopadov realizácie modulov pre zásielky s nízkou hodnotou.

* Monitorovanie cieľa č. 10 pokračuje v rámci komentára k programovej časti.

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročne.
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R
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Typ:
MJ:

A - Vykonané aktivity pre obnovenie reformného zámeru zjednotenia výberu daní, ciel a odvodovVýstupu

logická

áno áno

2018 2019

áno

áno áno

Obnoviť reformný zámer zjednotenia výberu daní, ciel a odvodov (UNITAS) s cieľom zaviesť výber daní a poistného jednou inštitúciou, ktorou bude Finančná správa SR.
Cieľ 11:
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Monitorovanie cieľa:
V roku 2021 nedošlo k naplneniu cieľa obnoviť reformný zámer zjednotenia výberu daní, ciel a odvodov (UNITAS).

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný, Finančné riaditeľstvo SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Periodicita – priebežne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Vykonané aktivity pre obnovenie reformného zámeru zjednotenia výberu daní, ciel a odvodovVýstupu

logická

áno áno

2018 2019

nie

áno áno

Komentár k programovej časti:
* Pokračovanie monitorovania cieľa č. 10

SysNeD:
V monitorovanom období sa v oblasti spotrebných daní v rámci rozvojových tém zrealizovali legislatívne zmeny spotrebných daní a zmeny v evidencii užívateľských podnikov
a obchodníkov s vybraným minerálnym olejom a zmeny v informačnom systéme SysNeD pre zachovanie funkčnosti a súladu so zmenami platnej legislatívy spotrebných daní:
– Legislatívne zmeny zo zákona č. 390/2020 Z. z.
– Legislatívne zmeny zo zákona č. 387/2020 Z. z.
– Legislatívne zmeny zo zákona č. 396/2020 Z. z.
Informačný systém Centrálny elektronický priečinok (IS CEP):
V monitorovanom období boli ukončené práce na module eCommerce, ktorý je realizovaný primárne cez systém CEP. Modul eCommerce bol spustený do produkčnej
prevádzky dňa 01. 07. 2021.
V monitorovanom období boli zrealizované nasledovné služby: Validácia IČ DPH v dovozných colných vyhláseniach; Automatizovaná registrácia FO do CReg pri podaní
colného vyhlásenia; Technologický upgrade CEP IAM; Zapracovanie rozšírenia ÚPVS služieb; Konanie IAM pre FO; Registrácia držiteľov povolení AEO, BTI, INF v UUMDS;
Nejednoznačné nomenklatúry v eCommerce; Dopady eCommerce na eDovoz; Report pre Štatistický úrad SR; Uvádzanie údajov do ods. 40 dovozného colného vyhlásenia –
1. fáza (Analýza, Dizajn); Úpravy na strane APV CEP – modul eDovoz-u/EPP v súlade s požiadavkou NKÚ SR.
ISVS FS a ACIS:
V súvislosti s ISVS FS sa realizovali pracovné stretnutia k implementácii legislatívnej požiadavky ePN a elektronizácia tuzemských cestovných príkazov a žiadaniek pre
autoprevádzku. Zároveň sa v tomto období implementovala v module Stravné lístky legislatívna zmena – príspevok na stravovanie, v HR moduloch a v module FI sa
implementovala legislatívna zmena GDPR a zapracovali sa ďalšie úpravy v súlade s požiadavkami biznis garantov.
V systéme ACIS sa v monitorovanom období zapracovala zmenová požiadavka projektu e-Commerce, ktorá vychádzala z prijatej legislatívnej zmeny vo vzťahu k colným
informačným systémom a ďalšie dve požiadavky na zmenu súvisiace s automatizovaným spracovaním bankových výpisov a automatizovaným spracovaním PPnaU
(poštových poukážok na úhradu). Taktiež sa zapracovala legislatívna zmena 12-miestne IČO a ďalšie úpravy v súlade s požiadavkami biznis garantov. V analytickom nástroji
AM ACIS prebehli práce ohľadom konsolidácie užívateľských a technických/aplikačných účtov.
OpenData portál:
Cieľom projektu bolo vybudovanie špecializovaného portálu pre prezentáciu otvorených dát finančnej správy, ktorý bude dostupný laickej aj odbornej verejnosti, inštitúciám a
firmám prostredníctvom internetu. Dáta budú na portáli sprístupnené v štruktúrovanej forme, ktorá umožňuje ich hromadné strojové spracovanie. OpenData portál obsahuje
172 datasetov v štruktúrovanej forme. Dáta sú rozdelené do 8 tematických kategórií, akými sú Finančná správa, Výber daní a cla, Výkon správy daní, Výkon správy cla,
Nedoplatky, Vymáhanie a exekúcie, Daňová kontrola, Poskytovanie informácií, Byť zdravý je výhra. Každý dataset obsahuje priamo na portáli aj vizualizáciu dát vo forme
grafu. Údaje z portálu si používatelia môžu stiahnuť vo viacerých formátoch – PDF, CSV, XLS.
Súčasťou portálu je aj API rozhranie, ktoré bolo v decembri 2021 rozšírené aj o dáta z vybraných Informačných zoznamov z PFS.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií a sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odb. stratégie a rozv. IT služieb

Ing. Spišiak, MF SR, Ing. Freud, FR SR

Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie IT MF SR, Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb FR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0D0H - Colný informačný systém

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 3 402 814 3 230 779 3 230 779
131J   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 2 405 874 2 405 874
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 3 529 562 3 529 562

3 402 814Spolu 9 166 215 9 166 215

Zabezpečiť postupné zavádzanie elektronických služieb súvisiacich s efektívnym výberom cla a daní na základe platnej národnej legislatívy v oblasti spotrebných daní,
legislatívy Európskej únie o informatizácii prepravy a kontroly tovarov podliehajúcich spotrebnej dani, Colného kódexu Únie a v súlade s aktualizovaným viacročným
strategickým plánom pre colníctvo.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Merateľné ukazovatele boli stanovené tak, aby odrážali plnenia cieľov projektu.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Projekty boli realizované v zmysle časových harmonogramov.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Informačný systém Centrálny elektronický priečinok (ďalej len „IS CEP“) je jedným z kľúčových systémov finančnej správy. V monitorovanom období boli ukončené práce
na module eCommerce, ktorý je realizovaný primárne cez systém CEP. Modul eCommerce bol spustený do produkčnej prevádzky dňa 01. 07. 2021. Modul eCommerce
– zásielky s nízkou hodnotou (ďalej len „ZNH“) bola rozsiahla téma prinášajúca významné zmeny pre ZNH dovážané z tretích krajín na územie Slovenskej republiky,
resp. Európskej únie (ďalej len „EÚ“). Téma tvorí súčasť povinností pre dovoz, vývoz a tranzit tovaru v EÚ definovaných v rámci Nariadenia Európskeho parlamentu a
Rady EÚ (ďalej len "NEPaR") č. 952/2013 z 09. 10. 2013, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Únie a následných legislatívnych úprav a predstavuje naplnenie novej
povinnosti v zmysle Delegovaného nariadenia Komisie EÚ č. 2019/1143 zo 14. 03. 2019, ktorým sa mení Delegované nariadenie EÚ č. 2015/2446 a Vykonávacieho
nariadenia Komisie č. 2019/1394 z 10. 09. 2019, ktorým sa mení Vykonávacie nariadenie EÚ č. 2015/2447, pokiaľ ide o deklarovanie určitých ZNH.
V monitorovanom období boli zrealizované nasledovné služby: Validácia IČ DPH v dovozných colných vyhláseniach (Analýza, Dizajn, Implementácia, Testovanie,
Nasadenie, Postimplementačná podpora); Automatizovaná registrácia FO do CReg pri podaní colného vyhlásenia (Analýza, Dizajn, Implementácia, Testovanie,
Nasadenie, Postimplementačná podpora); Technologický upgrade CEP IAM (Analýza, Dizajn, Implementácia, Testovanie, Nasadenie, Postimplementačná podpora);
Zapracovanie rozšírenia ÚPVS služieb (Analýza, Dizajn, Implementácia, Testovanie, Nasadenie, Postimplementačná podpora); Konanie IAM pre FO (Analýza, Dizajn,
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Implementácia, Testovanie, Nasadenie, Postimplementačná podpora); Registrácia držiteľov povolení AEO, BTI, INF v UUMDS (Analýza, Dizajn, Implementácia,
Testovanie,  Nasadenie,  Postimplementačná podpora);  Nejednoznačné nomenklatúry  v  eCommerce (Analýza,  Dizajn,  Implementácia,  Testovanie,  Nasadenie,
Postimplementačná podpora); Dopady eCommerce na eDovoz (Analýza, Dizajn, Implementácia, Testovanie, Nasadenie, Postimplementačná podpora); Report pre
Štatistický úrad (Analýza, Dizajn); Uvádzanie údajov do ods. 40 dovozného colného vyhlásenia – 1. fáza (Analýza, Dizajn); Úpravy na strane APV CEP – modul eDovoz-
u/EPP v súlade s požiadavkou NKÚ (Analýza, Dizajn).
Deklaračný systém:
V monitorovanom období prebiehal  ďalší  vývoj,  implementácia a úprava doplňujúcich a existujúcich služieb colného informačného systému (ďalej  len „CIS“) a
implementácia používateľských a legislatívnych požiadaviek a požiadaviek podľa pracovného programu Vykonávacie rozhodnutie EÚ (ďalej len „VRK“) č. 2019/2151:
– Prechod agendy v elektronickom colnom konaní do režimu eIDAS cez nový kanál EKR eIDAS od 31. 01. 2021 (zabezpečenie súladu elektronickej komunikácie v
zmysle NEPaR č. 910/2014).
– Nasadenie do produkčnej prevádzky Systému kontroly dovozu 2 podľa CKÚ – ICS2 R1 k 15. 03. 2021. Táto prvá fáza sa vzťahuje na povinnosť príslušných
hospodárskych subjektov (prevádzkovateľ poštových služieb a expresných prepravcov v leteckej doprave) poskytovať minimálne údaje na podávanie predbežných
colných vyhlásení o vstupe, t. j. súbor údajov ENS pred nakládkou.
– Nasadenie do produkčnej prevádzky nového systému eDovoz-eCommerce (zásielky s nízkou hodnotou) k 01. 06. 2021 (implementácia nových pravidiel DPH v oblasti
elektronického obchodu od roku 2021).
– Nasadenie zmenových požiadaviek v systéme eDovoz, ktoré vznikli na základe dopadov realizácie modulov pre zásielky s nízkou hodnotou.

* Monitorovanie cieľa č. 1 pokračuje v rámci komentára k programovej časti.

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná.
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2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečené postupné zavádzanie elektronických služiebVýstupu

logická

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Komentár k programovej časti:
* Pokračovanie monitorovania cieľa č. 1

– Nasadenie zmenových požiadaviek v systéme eDovoz: report pre Štatistický úrad a uvádzanie údajov do odseku 40 dovozného colného vyhlásenia.
– Nasadenie zmenovej požiadavky Automatizovaná registrácia fyzických osôb (ďalej len „FO“) do Centrálneho registra pre colné systémy (ďalej len „CReg“) pri podaní
colného vyhlásenia (ďalej len „CV“) pre systém eDovoz – úprava pre registráciu FO do Creg v automatizovanej forme a validácia identifikačného čísla DPH v dovozných
colných vyhláseniach.
– Upgrade aplikácie Dohľad na nový funkčný modul Dohľad3. Boli implementované dohľadové reporty do EK špecifické pre systém eCommerce (zásielky s nízkou hodnotou).
– Ukončenie etapy akceptačného testovania UAT modulu TARIC SK II. etapa – technologický upgrade národných systémov automatizujúcich procesy aplikácie spoločných
pravidiel EK pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru (samotné nasadenie nového TARIC SK2 do produkcie je priamo závislé na pripravenosti všetkých dotknutých integrujúcich
informačných systémov (metóda big-beng).
– Bola zahájená prípravná a iniciačná fáza pre rozvojové témy:
1.) Úprava modulu NTA: NCTS – fáza 5
2.) Úprava modulu DS: AES – fáza 1
3.) Úprava modulu Dohľad3
4.) Úprava modulu ICS2 R2
Počet elektronicky podaných CV z celkového počtu CV je štatisticky k 31. 12. 2021 100 %.
SysNeD:
V monitorovanom období sa v oblasti spotrebných daní v rámci rozvojových tém zrealizovali legislatívne zmeny spotrebných daní a v evidencii užívateľských podnikov a
obchodníkov s vybraným minerálnym olejom sa zrealizovali zmeny v informačnom systéme SysNeD pre zachovanie funkčnosti a súladu so zmenami platnej legislatívy
spotrebných daní:
– Legislatívne zmeny zo zákona č. 390/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov.
– Legislatívne zmeny zo zákona č. 387/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov a
ktorým sa mení zákon č. 218/2013 Z. z. o núdzových zásobách ropy a ropných výrobkov a o riešení stavu ropnej núdze a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
zákona č. 235/2019 Z. z.
– Legislatívne zmeny zo zákona č. 396/2020 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení neskorších predpisov.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií a sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Ing. Freud, VO stratégie a architektúry, FR SR

Ing. Jakub, RO stratégie a rozvoja IT služieb, FR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0D0I - Integrovaný systém finančnej správy – Správa daní

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 514 191 2 222 083 2 222 083
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 4 314 932 4 314 932

1 514 191Spolu 6 537 015 6 537 014

Zabezpečiť postupné zavádzanie elektronických služieb súvisiacich s efektívnym výberom daní na základe platnej legislatívy.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Za sledované obdobie roka 2021 pokračovali práce v projekte obojsmernej elektronickej komunikácie (ďalej len „OBK“) – oblasť daňová. Ide o integračný projekt, ktorý sa
týka interných systémov finančnej správy (ďalej len „FS“) (ISFS-SD, ADMIS, SYSNED, DRSCAN, CRFS, PFS) a Ústredného portálu verejnej správy (ďalej len „ÚPVS“) s
cieľom nasadenia OBK – oblasť daňová na produkciu v termíne od 01. 01. 2022 (účinnosť zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov
verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon o e-Governmente k 31. 12. 2021):
– Fáza 3.3:
• Implementácia eformulárov všeobecných podaní pre FS (na PFS a ÚPVS).
• Odosielanie elektronického úradného dokumentu (ďalej len „EÚD“) na ÚPVS (doručenie do schránok na PFS sa realizuje len v prípade výnimky – doručovanie
zahraničným subjektom, ak nemajú aktivovanú schránku na ÚPVS), spracovanie informácie o doručení, ukončenie duálneho doručovania pre časť SYSNED, aktualizácia
generovania doložiek právoplatnosti a odoslanie správoplatneného dokumentu.
• Výpis z osobného účtu daňového subjektu.
• Implementácia online služby získavania adresy URI schránky na ÚPVS.
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– Fáza 3.4:
• Optimalizácia schvaľovania v ISFS-SD.
• Úpravy procesov vyplývajúcich z OBK (prehľad a vyhľadávanie elektronických doručeniek, úprava procesu za oblasť daňovej kontroly, daňovej exekúcie).
• Elektronický spis daňového subjektu.
• Vizualizácia formulárov ÚPVS v prostredí FS.
– Funkčné integračné testy a akceptácia riešenia k 26. 11. 2021
– Príprava nábehu OBK za biznis procesy:
• Príprava metodických pokynov a usmernení, pracovných návodov a používateľských príručiek.
• Príprava školiacich materiálov (videonávody, videoprezentácie).
• Realizácia školení koncových používateľov.
• Príprava databázy často kladených otázok s odpoveďami.
• Interná a externá komunikácia FS ohľadom OBK.
– Technické nasadenie zmien na produkčné IS:
• Realizácia záťažových testov a pilotov overenia funkčnosti.
• Nasadanie zmien na produkčné prostredia dotknutých IS.
• Nastavenie procesov prevádzky IS po nasadení OBK (monitoring, riešenie incidentov produkcie).
• Konfigurácia prostredí IS a schránok FS na ÚPVS.
– Spustenie OBK – oblasť daňová do produkčnej prevádzky 01. 01. 2022.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií a sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečené zapracovanie legislatívnych zmien do informačných systémov na podporu správy daníVýstupu

logická

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Zabezpečiť rozvoj existujúcich informačných systémov zabezpečujúcich správu daní na základe plánovaných legislatívnych úprav.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Za sledované obdobie roka 2021 bol v Integrovanom systéme finančnej správy – správa daní (ISFS-SD) realizovaný nasledovný rozsah zmien:
– legislatívne zmeny (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej
registračnej pokladnice, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok), zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel, zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze
a reštrukturalizácii, novela zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a
o zmene a doplnení niektorých zákonov – zákon proti byrokracii):
• Zapracovanie noviel zákonov, ktoré mali dopad na procesy správy daní, realizovaných 57 legislatívnych požiadaviek na zmenu.
– integračné požiadavky súvisiace s prepojeniami na iné systémy finančnej správy alebo externé systémy. V roku 2021 boli realizované funkčnosti a integrácie ISFS-SD
súvisiace s legislatívnymi zmenami na:
• Interné IS: AVI, rozšírenie komunikácie na Portáli finančnej správy (ďalej len „PFS“), aktualizácia rozhraní na DWH, MOSS/OSS.
• Externé IS: komunikácia s bankami, Slovenskou poštou, Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, Úradom práce sociálnych vecí a rodiny.
– používateľské požiadavky prichádzajúce od koncových užívateľov:
• Úprava funkčností z dôvodu zmeny procesu, optimalizácie, zmeny alebo rozšírenie riešenia, zvýšenia úrovne IT služby, realizovaných 38 používateľských požiadaviek
na zmenu.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií a sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečená implementácia elektronických služieb v súlade s platnou legislatívouVýstupu

logická

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Lintnerová, koordinátor zmien IT, FR SR

Ing. Freud, VO stratégie a architektúry, FR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0D0J - Informačný systém pre podporu boja proti podvodom

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 11 771 202 5 017 183 5 017 182
131I   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2018 (nevyčerpané prostriedky z r. 2018) 0 0 0
131J   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 1 861 564 1 861 564
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 1 454 120 1 454 120

11 771 202Spolu 8 332 866 8 332 866
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Zabezpečiť efektívny výber daňových subjektov na kontrolu a efektívny výkon kontrol.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Rozšírenie analytického nástroja – časť EXPO – SEP – Expertná podpora pre kontrolórov:
Riešenie EXPO – SEP bolo vyvíjané v roku 2020 – 2021 za účelom zabezpečenia nevyhnutného technického vybavenia pre expertnú podporu výkonu kontrolnej činnosti
ako plnenie opatrenia č. 11 Národného protikorupčného programu „Posilniť objektívnosť a efektívnosť vykonávania daňových kontrol“.
Systém expertnej podpory bude integrovaný medzi existujúce systémy Analýzy (ANIX) a Riadenie kontroly (MRK) tak, aby poskytoval podporu pre celý proces výkonu
daňovej kontroly od jej zadania, odporučenia najvhodnejších kontrolórov, sprostredkovania dôležitých informácií (riziká, transakcie, reporty), súvisiacich materiálov
(anonymizované protokoly, odvolacie konania, súdne rozhodnutia), odporúčaných postupov (vrátane aktualizácie v priebehu kontroly) až po ukončenie kontroly a
zabezpečenie využitia poznatkov z nej v budúcej kontrolnej činnosti.
EXPO – SEP bude zameraný na vytvorenie účinnej podpory pre daňových kontrolórov prostredníctvom vytvorenia inteligentnej údajovej základne, ktorá bude poskytovať
kontrolórom efektívne a relevantné podklady pre samotný výkon kontroly ako aj vedenie kontrolóra počas výkonu kontroly. Hlavným cieľom systému je zobjektívniť a
zefektívniť samotný výkon daňovej kontroly prostredníctvom kvalitnejšej prípravy na jej výkon ako aj podpory kontrolóra počas jej výkonu.
Uvedená expertná IT podpora výkonu a riadenia kontrolnej činnosti bola v roku 2021 softvérovo zhotovená a nainštalovaná na príslušnom hardvérovom vybavení.
Finálne ladenie systému aktuálne prebieha v rámci pilotnej prevádzky.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií a sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdrojom získavania údajov o plnení merateľných ukazovateľov a odhadovaných nákladov sú interné systémy finančnej správy.
Frekvencia zberu údajov o plnení merateľných ukazovateľov prebieha podľa potreby.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečený rozvoj analytických nástrojov pre výkon kontrolVýstupu

logická

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Číž, koordinátor zmien IT, FR SR

Ing. Freud, VO stratégie a architektúry, FR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0D0K - Informačný systém pre výmenu informácií finančnej správy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 3 232 050 2 788 594 2 788 594
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 998 631 998 631

3 232 050Spolu 3 787 225 3 787 225

Zabezpečiť implementáciu nových a rozvoj existujúcich informačných systémov zabezpečujúcich výmenu informácií na medzinárodnej úrovni podľa plánovaných
legislatívnych úprav, uzatváraných zmlúv a dohôd v oblasti priamych a nepriamych daní.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Automatická výmena informácií:
Od júla 2015 je systém AVI na základe Smernice Rady č. 2011/16/EÚ v prevádzke, v dôsledku čoho Slovenská republika poskytla v tom roku prvé údaje za kategóriu
dôchodky. Permanentným rozširovaním systému AVI o ďalšie moduly na základe neustále pribúdajúcich druhov vymieňaných informácií a aktualizácií medzinárodnej
legislatívy poskytla a prijala Slovenská republika prostredníctvom finančnej správy v roku 2021 údaje za kategórie v zmysle výmen DAC1, FATCA, DAC2/CRS a
DAC4/CBCR. V prvom polroku 2021 prebehla prvá výmena informácií v rámci nového modulu DAC6, realizovaná v súlade so Smernicou Rady (EÚ) 2018/822. Informácie
týkajúce sa oznamovaných opatrení poskytla Slovenská republika centrálnemu úložisku EK (Central Directory). Zavedenie novej výmeny dát v rámci modulu DAC6
umožňuje získavať informácie o opatreniach potenciálne agresívneho daňového plánovania, ktorého dôsledkom je znižovanie daňových príjmov, zamedzuje vytváraniu
štruktúr, ktoré pozostávajú z opatrení vytvorených naprieč rôznymi jurisdikciami, v rámci ktorých sú zdaniteľné zisky presúvané do priaznivejších daňových režimov alebo
sa ich aplikáciou znižuje celkový daňový výmer daňovníka a umožňuje zavádzať účinné legislatívne protiopatrenia ako reakciu na nezdravé daňové praktiky.
V rovnakom období bol ukončený aj vývoj na nových oblastiach výmeny dát, tzv. „Iná AVI“. Ide o informácie o pridelení identifikačných čísel DPH v inom členskom štáte
Európskej únie (ďalej len „EÚ“), o vrátení DPH v inom členskom štáte EÚ, o dodávkach nových dopravných prostriedkov z iných členských štátov EÚ a informácie prijaté
na základe platných zmlúv Slovenskej republiky o zamedzení dvojitého zdanenia v odbore daní z príjmov, resp. z príjmov z majetku. Informácie sú spracúvané na
základe Nariadenia Rady č. 904/2010/EÚ. Funkcionalita zabezpečuje import dát z rôznych formátov konverziou do štruktúrovanej formy do modulu pre Stotožňovanie,
čím umožňuje ich odosielanie do modulu DWH_AVI a ich následné spracovanie a vyhodnocovanie v module DWH_AVI. Prenosom nových informácií („Iná AVI“) do
modulu DWH_AVI sa vytvára jednotná spoločná dátová základňa na účely ďalšieho vyhodnocovania nad dátami o subjektoch získaných aj z ostatných modulov AVI vo
vzťahu k daňovej legislatíve Slovenskej republiky.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií a sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdrojom získavania údajov o plnení merateľných ukazovateľov a odhadovaných nákladov sú interné systémy finančnej správy.
Frekvencia zberu údajov o plnení merateľných ukazovateľov prebieha podľa potreby.

Vytlačené dňa: 02.03.2022 50 / 57



Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečené postupné zavádzanie elektronických služiebVýstupu

logická

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Číž, koordinátor zmien IT, FR SR

Ing. Freud, VO stratégie a architektúry, FR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0D0L - Prierezový informačný systém

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 4 046 391 3 182 838 2 832 834
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 1 633 882 1 633 882

4 046 391Spolu 4 816 720 4 466 716

Zabezpečiť efektívnu podporu práce s registratúrnymi dokumentmi počas ich celého životného cyklu.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
ADMIS:
Pre uplynulý rok bol na základe legislatívy a požiadaviek biznis tímov naplánovaný 1 hlavný cieľ:
1. Súčinnosť projektového tímu ADMIS pri implementácii procesu obojsmernej elektronickej komunikácie finančnej správy s externým prostredím:
Zamestnanci tímu ADMIS sa začiatkom roka 2021 aktívne podieľali na testovaní fázy 3.2., 3.3. a 3.4. obojsmernej elektronickej komunikácie a spolupodieľali sa na
kreovaní príručiek pre kompletnú funkčnosť obojsmernej elektronickej komunikácie. Tím ADMIS sa zapojil do prípravy detailných funkčných špecifikácií nasledujúcich
rozvojových fáz obojsmernej elektronickej komunikácie.
Hlavný cieľ sa podarilo splniť, obojsmerná elektronická komunikácia bola 01. 01. 2022 uvedená do reálnej prevádzky.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií a sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdrojom informácií je Interný informačný systém – ADMIS a interné monitorovacie nástroje finančnej správy.
Frekvencia zberu údajov o plnení merateľných ukazovateľov prebiehala podľa potreby a požiadaviek kolegov zodpovedných za biznis procesy.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečená podpora práce s registratúrnymi dokumentmiVýstupu

logická

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

Zabezpečiť moderné a overené technológie, ktoré sú zárukou pre bezproblémové vykonávanie každodenných úloh.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
ADMIS:
Pre uplynulý rok boli na základe technických predpokladov a potrieb naplánované 2 hlavné ciele:
1. Kontinuálna realizácia procesov v rámci procedúry software update management. Procedúra spočíva v sledovaní a implementovaní najnovších verzií produktov
vydávaných firmou Microsoft. Inštalácia najnovších aktualizácií je dôležitá z hľadiska bezproblémovej prevádzky systému ADMIS a tiež z dôvodu zabezpečenia
kybernetickej bezpečnosti.
Všetci pracovníci technického tímu projektu, resp. systému ADMIS zodpovedne participujú na procesoch a prispievajú tak k napĺňaniu tohto cieľa a efektívnemu
vynakladaniu finančných prostriedkov.
2. Pripraviť informačný systém po technickej stránke na spustenie projektu obojsmerná elektronická komunikácia. Na dosiahnutie tohto cieľa boli navýšené hardvérové
zdroje systému, konkrétne bola podstatne navýšená disková kapacita a tiež sa na produkčnom prostredí vybudovala konverzná farma pozostávajúca zo šiestich
virtuálnych serverov.
Cieľ sa vďaka spolupráci všetkých pracovníkov technického tímu s dodávateľom systému podarilo dosiahnuť. Projekt obojsmernej elektronickej komunikácie bol 01. 01.
2022 spustený do reálnej prevádzky.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií a sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Finančné riaditeľstvo SR, odbor stratégie a rozvoja IT služieb

Zdroj získavania údajov:
Zdrojom informácií je Interný informačný systém – ADMIS, interné monitorovacie nástroje finančnej správy a odporúčania firiem poskytujúcich softvérové produkty a
licencie, napr. Microsoft a pod.
Frekvencia zberu údajov o plnení merateľných ukazovateľov prebiehala podľa potreby a odporúčaní kolegov zabezpečujúcich prevádzku informačných technológií
finančnej správy.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečené využívanie moderných a overených technológiíVýstupu

logická

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno
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Komentár k programovej časti:

Ing. Číž, koordinátor zmien IT, FR SR

Ing. Freud, VO stratégie a architektúry, FR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0D0M - Dokumentačný systém

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 882 182 1 139 481 1 139 481
131J   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 81 852 81 852
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 119 316 119 316

1 882 182Spolu 1 340 649 1 340 649

Zabezpečiť prevádzku Dokumentačného systému.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Ministerstvo financií SR:
V rámci prvku 0EK0D0M bola zabezpečená prevádzka Dokumentačného systému.
Stanovený cieľ sa považuje za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k
výdavkom.
Celková  účinnosť  a  užitočnosť  cieľov  bola  naplnená  v  súlade  so  zákonmi  a  metodickými  usmerneniami  a  na  základe  schválených  požiadaviek  na  zmenu
Dokumentačného  systému  a  neboli  zaznamenané  žiadne  negatívne  vplyvy  výstupov  a  výsledkov  realizovaných  aktivít.
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Úrad pre reguláciu hazardných hier:
Cieľ a merateľný ukazovateľ je vhodne stanovený vzhľadom na rozsah činností vymedzených zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Prevádzka informačného systému bola zabezpečovaná prostredníctvom Ministerstva financií SR a bola plne v súlade s potrebami Úradu pre reguláciu hazardných hier.
Dokumentačný systém bol prevádzkovaný v gescii Ministerstva financií SR. Cieľ boli naplnený na 100 %.
V súvislosti so stanoveným cieľom ku dňu 31. 12. 2021 nebolo potrebné prijať opatrenia.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií a sekcia finančného trhu MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií, Úrad pre reguláciu hazardných hier

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – polročná, ročná.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečená prevádzka dokumentačného  systémuVýstupu

logická

áno áno áno áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Zabezpečiť rozvoj v súlade s platnou legislatívou a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu Dokumentačného systému.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Ministerstvo financií SR:
V rámci prvku 0EK0D0M  bol zabezpečený rozvoj Dokumentačného systému a súlad so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na
zmenu Dokumentačného systému.
Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.
Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená v súlade so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu Dokumentačného
systému a neboli  zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít.  Rozvoj Dokumentačného systému v roku 2021 zabezpečil
efektívnejšiu prácu so systémom a dosiahnuté výsledky prispeli  k skvalitneniu využívania informačného systému jeho používateľmi.
Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Úrad pre reguláciu hazardných hier:
Cieľ a merateľný ukazovateľ je vhodne stanovený vzhľadom na rozsah činností vymedzených zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Rozvoj informačného systému bol zabezpečovaný prostredníctvom Ministerstva financií SR a bol plne v súlade s potrebami Úradu pre reguláciu hazardných hier.
Dokumentačný systém bol rozvíjaný v gescii Ministerstva financií SR. Cieľ bol naplnený na 100 %.
V súvislosti so stanoveným cieľom ku dňu 31. 12. 2021 nebolo potrebné prijať opatrenia.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií a sekcia finančného trhu MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií, Úrad pre reguláciu hazardných hier

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – polročná, ročná.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
2021

R + 1
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R + 2
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R + 3 R + 4
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R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečený rozvoj dokumentačného  systémuVýstupu

logická

áno áno áno áno

áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno
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Komentár k programovej časti:

Ing. Matuzná, sekcia IT MF SR, Ing. Chorvát, Mgr. Dudášová, ÚRHH

Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie IT MF SR, Ing. Lendacký, RO stratégie, riadenia zmien, analýz a IT ÚRHH

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0D0N - Informačná a kybernetická bezpečnosť

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 37 400 37 400
131J   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 21 862 21 862

0Spolu 59 262 59 262

V súlade s legislatívnymi požiadavkami zabezpečiť realizáciu spôsobilostí kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „KB“) v podmienkach rezortu Ministerstva financií SR.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Plnenie cieľov bolo ovplyvnené výškou rozpočtových prostriedkov. Bolo realizované v minimálnej miere (10 %). Okrem iného Ministerstvo financií SR realizovalo na
rezortnej úrovni v rokoch 2019 až 2021 nasledovné aktivity:
– vypracovalo projekt budovania špecializovanej jednotky FinCSIRT.GOV.SK za účelom plnenia legislatívnych požiadaviek a uchádzalo sa o finančné prostriedky v rámci
programu CEF TELECOM – 2018-3 CALLS FOR PROPOSALS – Cyber Security, žiaľ neúspešne.
– požiadalo o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) zo zdrojov Európskej únie za účelom realizácie projektu „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej
bezpečnosti Ministerstva financií SR“, ktorý bol vypracovaný s cieľom rozšíriť opatrenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „KB“) v rezorte Ministerstva
financií SR a zabezpečiť súlad so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o KB“) a umožniť poskytovanie zákonom definovaných služieb, najmä v súvislosti s monitoringom a riešením bezpečnostných incidentov pre celý rezort
Ministerstva financií SR a sektory bankovníctva a finančných trhov. K záveru hodnotiaceho obdobia roku 2021 bol projekt vo fáze schvaľovania na Ministerstve investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI SR“).
– v nadväznosti na legislatívne zmeny v roku 2018 v zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov s cieľom vytvoriť nový sektor Financie
a podsektory Bankovníctvo, Finančné trhy a Systémy riadenia verejných financií spracovalo a gestorovi zákona (Ministerstvo vnútra SR) navrhlo kritériá prvkov a na
základe týchto kritérií identifikovalo nové prvky KI v sektore Financie. V mesiaci september 2020 vláda SR schválila aktualizáciu kritérií a prvkov v KI a konkrétnymi
prvkami bol naplnený aj sektor Financie v gescii Ministerstva financií SR. V závere roka 2021 vláda SR schválila zmeny v zozname prvkov, ktoré sa čiastočne týkali aj
sektora Financie.
– plnilo úlohy ústredného orgánu (§ 9 zákona o KB), v rámci ktorých poskytovalo požadovanú súčinnosť a informácie Národnému bezpečnostnému úradu (ďalej len
„NBÚ“), spolupracovalo s ÚOŠS a prevádzkovateľmi základných služieb, budovalo bezpečnostné povedomie, pripomienkami sa podieľalo na novelizácii zákona o KB a
iniciovalo proces vytvorenia zmluvného vzťahu s MIRRI SR o plnení úloh jednotky CSIRT, kým nevybuduje vlastnú jednotku. Aktuálne rieši nezrovnalosti na stránke NBÚ
v zozname základných služieb.
– plnilo úlohy v oblasti ochrany osobných údajov na Ministerstve financií SR v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
– prevádzkovalo generické emailové adresy „podozrivaposta@mfsr.sk“ a „zodpovednaosoba@mfsr.sk“ za účelom pokrytia požiadaviek zákona č. 69/2018 Z. z. o KB,
Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré v roku 2020 rozšírilo o generickú adresu
ibezpecnost@mfsr.sk.
– budovalo pripojenie do NS WAN (CRONOS) pre bezpečnú komunikáciu s NATO, ktoré je aktuálne vo fáze konfigurácie a inštalácie technológie. V roku 2021 bolo
podpísané Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom financií SR a Ministerstvom obrany SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný. Periodicita – ročná.
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Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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Typ:
MJ:

A - Úroveň naplnenia leg. pož. KB v podm. rezortu MF SR pretrans. do množiny org.a tech. návrhov a rieš.Výstupu

%

100 100 100 100
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V súlade s cieľom č. 1 nadviazať na jeho konkrétne výstupy a zabezpečiť ich praktickú implementáciu v podmienkach Ministerstva financií SR a okrem toho zabezpečiť
realizáciu ďalších špecifických spôsobilostí kybernetickej bezpečnosti.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Plnenie cieľov bolo ovplyvnené výškou rozpočtových prostriedkov. Bolo realizované v minimálnej miere (10 %). Okrem iného Ministerstvo financií SR realizovalo v
podmienkach ministerstva v rokoch 2019 až 2021 nasledovné aktivity:
– vypracovalo projekt budovania špecializovanej jednotky FinCSIRT.GOV.SK za účelom plnenia legislatívnych požiadaviek a uchádzalo sa o finančné prostriedky v rámci
programu CEF TELECOM – 2018-3 CALLS FOR PROPOSALS – Cyber Security, žiaľ neúspešne.
– požiadalo o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) zo zdrojov Európskej únie za účelom realizácie projektu „Zvýšenie úrovne informačnej a kybernetickej
bezpečnosti Ministerstva financií SR“, ktorý bol vypracovaný s cieľom rozšíriť opatrenia informačnej a kybernetickej bezpečnosti (ďalej len „KB“) v rezorte Ministerstva
financií SR a zabezpečiť súlad so zákonom č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o KB") a umožniť poskytovanie zákonom definovaných služieb, najmä v súvislosti s monitoringom a riešením bezpečnostných incidentov pre celý rezort
Ministerstva financií SR a sektory bankovníctva a finančných trhov. K záveru hodnotiaceho obdobia roku 2021 bol projekt vo fáze schvaľovania na Ministerstve investícií,
regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „MIRRI SR“).
– v nadväznosti na legislatívne zmeny v roku 2018 v zákone č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre v znení neskorších predpisov s cieľom vytvoriť nový sektor Financie
a podsektory Bankovníctvo, Finančné trhy a Systémy riadenia verejných financií spracovalo a gestorovi zákona (Ministerstvo vnútra SR) navrhlo kritériá prvkov a na
základe týchto kritérií identifikovalo nové prvky KI v sektore Financie. V mesiaci september 2020 vláda SR schválila aktualizáciu kritérií a prvkov v KI a konkrétnymi
prvkami bol naplnený aj sektor Financie v gescii MF SR. V závere roka 2021 vláda SR schválila zmeny v zozname prvkov, ktoré sa čiastočne týkali aj sektora Financie.
– plnilo úlohy ústredného orgánu (§ 9 zákona o KB), v rámci ktorých poskytovalo požadovanú súčinnosť a informácie Národnému bezpečnostnému úradu (ďalej len
„NBÚ“), spolupracovalo s ÚOŠS a prevádzkovateľmi základných služieb, budovalo bezpečnostné povedomie, pripomienkami sa podieľalo na novelizácii zákona o KB a
iniciovalo proces vytvorenia zmluvného vzťahu s MIRRI SR o plnení úloh jednotky CSIRT, kým nevybuduje vlastnú jednotku. Aktuálne rieši nezrovnalosti na stránke NBÚ
v zozname základných služieb.
– plnilo úlohy v oblasti ochrany osobných údajov na Ministerstve financií SR v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
– prevádzkovalo generické emailové adresy „podozrivaposta@mfsr.sk“ a „zodpovednaosoba@mfsr.sk“ za účelom pokrytia požiadaviek zákona  č. 69/2018 Z. z. o KB,
Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré v roku 2020 rozšírilo o generickú adresu
ibezpecnost@mfsr.sk.
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– v roku 2020 realizovalo Projekt „Analýza rizík a aktualizácia katalógu aktív. Plánovanie kontinuity činností – BCM (Business Continuity Management) pre kritické IS a
posúdenie súladu s relevantnými legislatívnymi a normatívnymi požiadavkami pre oblasť informačnej a kybernetickej bezpečnosti“. V roku 2021 úspešne absolvovalo
audit KB.
– budovalo pripojenie do NS WAN (CRONOS) pre bezpečnú komunikáciu s NATO, ktoré je aktuálne vo fáze konfigurácie a inštalácie technológie. V roku 2021 bolo
podpísané Memorandum o spolupráci medzi Ministerstvom financií SR a Ministerstvom obrany SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

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

Rok
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Skutočnosť

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

A - Úroveň naplnenia leg. požiad. KB v podm. MF SR pretransform. do množiny org. a tech. návrhov a rieš.Výstupu

%

100 100 100 100
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Komentár k programovej časti:

Ing. Janský, sekcia informačných technológií MF SR

Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie informačných technológií MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0D0O - Centrálny ekonomický systém

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 530 000 3 482 703 3 482 492
530 000Spolu 3 482 703 3 482 492

Zabezpečiť aplikačnú podporu Centrálneho ekonomického systému v zmysle schválených požiadaviek.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Snahou Ministerstva financií SR je implementovať Centrálny ekonomický systém v zmysle zámeru podporeného uznesením vlády SR č. 322/2015. V roku 2021 bola
podpísaná zmluva o dielo s dodávateľom. Aplikačná podpora sa bude zabezpečovať po prvej migrácii Centrálneho ekonomického systému, t. j. k 01. 01. 2023.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečená aplikačná podpora služieb CESVýstupu

logická

áno áno áno áno

2018 2019

nie

áno

nie

áno áno

Zabezpečiť požadovaný rozvoj a súlad so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu Centrálneho ekonomického systému.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Snahou Ministerstva financií SR je implementovať Centrálny ekonomický systém v zmysle zámeru podporeného uznesením vlády SR č. 322/2015. Realizáciou projektu
sa vytvorí priestor na transformáciu ekonomických činností štátu a ukotví postavenie Ministerstva financií SR v oblasti ekonomických procesov štátnej správy.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Pomer počtu realizovaných zmenových požiadaviek k počtu schválených požiadaviek v %Výstupu

%

100 100 100 100

2018 2019

0

100

0

100 100

Komentár k programovej časti:

Mgr. Bujňáková, sekcia informačných technológií MF SR

Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie informačných technológií MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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0EK0D0P - Informačný systém hazardných hier

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 761 000 889 040 866 867
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 300 000 300 000

761 000Spolu 1 189 040 1 166 867

Zabezpečiť zber a analýzu dát o hazardných hrách pre efektívny výber odvodov z prevádzkovania hazardných hier.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Cieľ a merateľný ukazovateľ sa považuje za vhodne stanovený vzhľadom na rozsah činností vymedzených zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Plnenie cieľa vo vzťahu k výdavkom bolo v roku 2021 primerané. Výdavky na špecializovaný informačný systém verejnej správy (ďalej len „IS VS“) predstavujú len
výdavky vyplývajúce z dohody o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu (https://www.crz.gov.sk/4508534) a súvisiaceho dodatku č. 39 k Zmluve o
poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie a o technickej podpore na SW produkty (https://www.crz.gov.sk/4470382). Zároveň sa zrealizovalo rozšírenie
systému v súlade s vyhláškou MF SR č. 445/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa
hazardnej hry alebo ním povereného subjektu.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
V priebehu roka sa podarilo zabezpečiť prevádzku IS VS, a tak zabezpečiť automatický zber a analýzu dát o hazardných hrách v zmysle zákona č. 30/2019 Z. z. o
hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov, ktoré regulovaný subjekt oznamuje a zasiela úradu výlučne elektronicky
pomocou dostupných koncových služieb na Ústrednom portáli verejnej správy. Finančné prostriedky boli vyčerpané v súlade s realizáciou vyhlášky Ministerstva financií
SR č. 445/2020 Z. z., ktorou sa ustanovuje rozsah a spôsob získavania údajov o hazardných hrách zo servera prevádzkovateľa hazardnej hry alebo ním povereného
subjektu. Cieľ boli splnený na 100 %.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
V súvislosti so stanoveným cieľom ku dňu 31. 12. 2021 nebolo potrebné prijať opatrenia.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií a sekcia finančného trhu MF SR.

Gestor:
Úrad pre reguláciu hazardných hier

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečený zber a analýza dát z prevádzkovania hazardných hierVýstupu

logická

áno áno áno áno

2018 2019

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Chorvát, odbor stratégie, riad. zmien, analýz a IT, Mgr. Dudášová, odbor ekonom. a prev., ÚRHH

Ing. Lendacký, RO stratégie, riadenia zmien, analýz a IT ÚRHH

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0D0Q - Portál finančnej správy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 3 028 668 2 306 491 2 306 491
131J   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 946 362 946 362
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 3 770 321 3 770 321

3 028 668Spolu 7 023 173 7 023 173

Zabezpečiť  služby technickej  podpory  softvérového riešenia,  úprav  a  zmien Portálu  finančnej  správy  z  dôvodu zabezpečenia  riadnej  prevádzkyschopnosti  a
požadovaných úprav  funkcionality  PFS.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Požadovaný  cieľ  zabezpečiť  služby  technickej  podpory  softvérového  riešenia,  úprav  a  zmien  Portálu  finančnej  správy  z  dôvodu  zabezpečenia  riadnej
prevádzkyschopnosti  a  požadovaných  úprav  funkcionality  systému  bol  v  roku  2021  splnený.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

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

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečená technická podpora a požadované úpravy funkcionality PFSVýstupu

logická

áno

2018 2019

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Spišiak, sekcia informačných technológií MF SR

Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie informačných technológií MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0D0R - Centrálny elektronický priečinok

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 851 200 2 702 823 2 702 823
131J   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2019 (nevyčerpané prostriedky z r. 2019) 0 6 721 218 6 721 218
131K   -  Zo štátneho rozpočtu z r. 2020 (nevyčerpané prostriedky z r. 2020) 0 66 465 66 465

2 851 200Spolu 9 490 505 9 490 505

Zabezpečiť služby technickej podpory softvérového riešenia, úprav a zmien Centrálneho elektronického priečinka z dôvodu zabezpečenia riadnej prevádzkyschopnosti a
požadovaných úprav funkcionality IS CEP.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ projektu zabezpečiť služby technickej podpory softvérového riešenia, úprav a zmien Centrálneho elektronického priečinka (ďalej len „CEP“) z dôvodu zabezpečenia
riadnej prevádzkyschopnosti a požadovaných úprav funkcionality IS CEP bol v roku 2021 dosiahnutý.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný, Ministerstvo financií SR, Finančné riaditeľstvo SR. Periodicita – priebežne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zabezpečená technická podpora a požadované úpravy funkcionality CEPVýstupu

logická

áno

2018 2019

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Spišiak, sekcia informačných technológií MF SR

Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie informačných technológií MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0D0S - Zaručená elektronická fakturácia

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 10 243 4 093 4 093
10 243Spolu 4 093 4 093

Do konca roku 2023 zabezpečiť vo viacerých etapách transpozíciu, notifikáciu a implementáciu smernice o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Ministerstvo financií SR aj v roku 2021 pokračovalo v príprave riešenia zaručenej elektronickej fakturácie v zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EÚ.
Uvedená činnosť zahŕňala predovšetkým vývoj prototypu riešenia informačného systému elektronickej fakturácie (ďalej len „IS EFA“) prostredníctvom agilného vývoja,
pričom Ministerstvo financií SR predpokladá, že k umožneniu testovania elektronickej fakturácie v oblastiach B2G, G2B a G2G dôjde v prvej polovici roka 2022. V roku
2021 došlo k zmene spôsobu financovania projektu vzhľadom na prehodnotenie pôvodného návrhu riešenia z vecného pohľadu, t. j. Ministerstvo financií SR požiadalo
riadiaci orgán o výpoveď zo zmluvy o NFP č. Z311071W741, pričom projekt bude finančne krytý predovšetkým zo zdrojov plánu obnovy a odolnosti, resp. z národných
zdrojov. Zároveň bol pôvodný projekt doplnený o požiadavku zo strany Finančného riaditeľstva SR rozšíriť riešenie aj pre zasielanie údajov z faktúr finančnej správy pre
oblasti B2B a B2C.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia daňová a colná MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informačných technológií

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný, Finančné riaditeľstvo SR. Periodicita – priebežne.
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Zrealizovaná etapa projektuVýstupu

logická

áno

2018 2019

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Spišiak, sekcia informačných technológií MF SR

Ing. Mgr. Bednár, GR sekcie informačných technológií MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0EK0D0T - Informačný systém Register vylúčených osôb

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2021

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2021

Upravený rozpočet
k 31.12.2021

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 236 400 13 200 0
236 400Spolu 13 200 0

Udržať bezpečné hráčske prostredie a minimalizovať negatívne vplyvy na hráčov súvisiace s hraním hazardných hier.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti:
Cieľ a merateľný ukazovateľ sa považuje za vhodne stanovený vzhľadom na rozsah činností vymedzených zákonom č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Plnenie cieľa vo vzťahu k výdavkom bolo v roku 2021 primerané. Výdavky na špecializovaný informačný systém verejnej správy predstavujú výdavky vyplývajúce z
dohody o prechode práv a povinností a o prechode správy majetku štátu (https://www.crz.gov.sk/zmluva/5823953/).
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Informačný systém Register vylúčených osôb bol prevádzkovaný v DataCentre. Cieľ bol naplnený na 100 %.
d) Návrhy na riešenie zistených nedostatkov:
V súvislosti so stanoveným cieľom ku dňu 31. 12. 2021 nebolo potrebné prijať opatrenia.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia informačných technológií a sekcia finančného trhu MF SR.

Gestor:
Úrad pre reguláciu hazardných hier

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2020

R
2021

R + 1
2022

R + 2
2023 2024

R + 3 R + 4
2025

R + 5
2026

Typ:
MJ:

A - Udržané bezpeč. hráčske prostredie a minimal. negat. vplyvov na hráčov súvis. s hraním hazard. hierVýstupu

logická

áno áno áno áno

2018 2019

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Chorvát, odbor stratégie, riad. zmien, analýz a IT, Mgr. Dudášová, odbor ekonom. a prev., ÚRHH

Ing. Lendacký, RO stratégie, riadenia zmien, analýz a IT ÚRHH

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

Doplňujúca informácia:
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