
Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2010

15 - Ministerstvo financií SR
Hlavný monitorovateľ: Ing. Rusinová, Ing. Bohonyová (OP IS – 0A9, OP TP – 0AT), Odbor rozp. a riad. org. kap. a PJ MF SR

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania

( v eurách )

Zdroje financovania Schvál.rozp. 2010 Upravený rozpočet
k 31.12.2010

Skutočnosť do
31.12.2010

Spolu 491 341 433 394 045 599 392 171 575

Štátny rozpočet 491 341 433 393 811 222 391 937 198

-> prostriedky kapitoly 284 676 926 385 993 056 384 141 469

-> prostriedky EÚ 171 701 858 6 652 011 6 651 666

-> prostriedky spolufinancovania zo ŠR 34 940 649 1 144 155 1 144 063

-> prostriedky VPS 4 000 4 000 0

-> Ostatné prostriedky zahraničné a tuzemské 18 000 18 000 0

 - Rozpočet kapitoly 491 319 433 365 757 251 364 050 872

 - Rozpočtové prostriedky kapitoly 284 591 909 364 440 430 362 734 051

 - Vládne úvery 25 750 779 0 0

 - Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 25 750 779 0 0

 - Transfer od ostatných subjektov verejnej správy 85 017 85 017 85 017

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie) 180 891 728 46 674 46 674

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na 171 701 858 38 004 38 004

 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 6 707 6 707

 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 9 189 870 1 964 1 964

 - Európsky sociálny fond (2. programové obdobie) 0 1 185 129 1 185 129

 - Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 1 007 360 1 007 360

 - Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 177 769 177 769

 - Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA) 9 000 9 000 0

 - Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva) 9 000 9 000 0

 - Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 4 000 4 000 0

 - zdroje na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP 2 000 2 000 0

 - zdroje na spolufinancovanie Nórskeho finančného mechanizmu 2 000 2 000 0

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov 0 28 031 971 27 886 327

 - zo štátneho rozpočtu 0 21 467 609 21 322 401

 - zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006) 0 5 645 0

 - zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007) 0 197 138 163 391

 - zo štátneho rozpočtu z r. 2008 (nevyčerpané prostriedky z r. 2008) 0 3 734 741 3 734 741

 - zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 17 530 085 17 424 269

 - Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond 0 3 310 3 310

 - Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond - usmerňovacia sekcia (prostriedky EÚ) 0 2 482 2 482

 - Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond - usmerňovacia sekcia (spolufinancovanie 0 827 827

 - Európsky fond pre rybné hospodárstvo - (2. programové obdobie) 0 45 282 45 282

 - Európsky fond pre rybné hospodárstvo (prostriedky EÚ) 0 33 983 33 983

 - Európsky fond pre rybné hospodárstvo - spolufinancovanie zo ŠR 0 11 298 11 298

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie) 0 5 680 622 5 680 185

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na 0 4 860 304 4 859 959

 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 805 711 805 635

 - Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 14 607 14 590

 - Európsky sociálny fond (2. programové obdobie) 0 835 150 835 150

 - Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 709 877 709 877

 - Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 125 272 125 272

Zdroje zo zahraničia (nenávratné) 0 163 090 163 090

 - Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0 163 090 163 090

iné zdroje 0 71 287 71 287

 - vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 71 287 71 287

Výdavky kapitoly na programy

( v eurách )
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Výdavky kapitoly na programy

( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2010 Upravený rozpočet
k 31.12.2010

Skutočnosť do
31.12.2010

Por.
č.

Kód
programu

Výdavky spolu za kapitolu 392 171 575394 045 599491 341 433

Výber daní a claA  072 193 052 309 215 114 947 214 679 165

 - Výber danía)  07201 114 286 394114 585 96599 274 417

 - Výkon funkcií daňovej správy1.  0720101 99 274 417 114 419 996 114 154 171

 - Rozvoj daňového informačného systému (DIS)2.  0720102 0 165 969 132 222

 - Výber cla a daní v správe colných orgánovb)  07202 96 295 70396 431 51090 445 306

 - Výkon funkcií colnej správy1.  0720202 88 688 232 94 238 055 94 102 254

 - Rozvoj informačného systému výberu cla a daní v správe colných orgánov2.  0720203 1 757 074 2 193 455 2 193 449

 - UNITAS – Reforma daňovej a colnej správy, zjednotenie výberu daní, cla a poistnýchc)  07203 4 097 0694 097 4723 332 586

Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financiíB  074 91 606 585 173 672 345 172 251 393

 - Tvorba a implementácia politíka)  07401 69 664 09470 983 13940 031 570

 - Kontrola, vládny audit a vnútorný auditb)  07403 4 422 2484 430 8144 028 576

 - Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách1.  0740302 4 028 576 4 292 676 4 284 533

 - Finančná kontrola a audit MVRR SR – MF SR2.  074030F 0 138 137 137 715

 - Výkon ďalších funkcií Ministerstva financií SRc)  07404 40 648 15640 721 63619 264 270

 - Distribúcia kolkov1.  0740403 4 036 380 4 900 295 4 900 295

 - Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva2.  0740409 4 812 427 5 659 356 5 659 355

 - Technická asistencia finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu3.  074040E 22 000 22 000 0

 - Podpora rozvojových úloh v oblasti informatizácie spoločnosti4.  074040F 10 393 463 27 575 230 27 523 751

 - Technická pomoc nelimitovaná – Ministerstvo pôdohospodárstva SR5.  074040I 0 3 310 3 310

 - Finančné riadenie MVRR SR – MF SR6.  074040J 0 243 901 243 901

 - Posilňovanie administratívnych kapacít MVRR SR – MF SR7.  074040K 0 1 648 247 1 648 247

 - Informačné systémy MVRR SR – MF SR8.  074040L 0 546 116 546 116

 - Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov MVRR SR – MF SR9.  074040M 0 77 900 77 900

 - Technická asistencia OP Rybné hospodárstvo SR 2007 – 201310.  074040O 0 45 282 45 282

 - Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakterud)  07406 57 516 89657 536 75728 282 169

 - Informačný systém pre systém štátnej pokladnice1.  0740601 14 608 875 16 752 459 16 740 209

 - Rozpočtový informačný systém2.  0740602 1 968 185 9 549 481 9 541 874

 - Informačný systém účtovníctva fondov3.  0740603 694 495 1 276 041 1 276 038

 - Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií4.  0740604 11 010 614 29 958 775 29 958 774

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

Oficiálna rozvojová pomoc - MF SRC  05T09 0 125 000 125 000
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí SR

Podpora zamestnanosti, sociálnej inklúzie a budovanie kapacít v BSK - MF SRD  06G1A 0 87 678 87 678
Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 - Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy v BSK – MF SR – opatrenie 3.31.  06G1A01 0 87 678 87 678

Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy - MF SRE  06G1B 0 1 932 601 1 932 601
Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 - Zlepšenie kvality služieb poskytovaných verejnou správou a neziskovými organizáciami –
MF SR – opatr. 4.11.  06G1B01 0 1 932 601 1 932 601

Príspevky SR do MO - MF SRF  09703 40 032 40 032 22 757
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí SR

Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služiebG  0A901 159 183 784
Gestor: Úrad vlády SR

 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni1.  0A90101 94 681 942

 - Elektronizácia verejnej správy a elektronických služieb na miestnej a regionálnej úrovni2.  0A90102 64 501 842

Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej infraštruktúryH  0A902 33 265 518
Gestor: Úrad vlády SR

 - Zlepšenie systémov získavania, spracovania a ochrany obsahu zo zdrojov pamäťových a
fondových inštitúcií1.  0A90201 16 632 759

 - Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie
digitálnych dát2.  0A90202 16 632 759

Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetuI  0A903 7 870 537
Gestor: Úrad vlády SR

 - Rozvoj a podpora trvalo udržateľného využívania infraštruktúry širokopásmového
prístupu1.  0A90301 7 870 537

Technická pomocJ  0A904 6 322 668 2 839 495 2 839 495
Gestor: Úrad vlády SR

 - Technická pomoc pre RO OP IS1.  0A90401 2 571 701

 - Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS2.  0A90402 3 750 967 2 839 495 2 839 495

Príprava, riadenie,monitorovanie,hodnotenie,informovanie a posilňovanie adm.K  0AT01 0 15 668 15 668
Gestor: Úrad vlády SR
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Výdavky kapitoly na programy

( v eurách )

Názov programu Schvál.rozp. 2010 Upravený rozpočet
k 31.12.2010

Skutočnosť do
31.12.2010

Por.
č.

Kód
programu

 - Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci1.  0AT0104 0 15 668 15 668

Finančné riadenie,kontrola, audit a posilňovanie adm.kapacít v týchto oblastiach-MFL  0AT02 0 217 831 217 816
Gestor: Úrad vlády SR

 - Finančná kontrola a audit1.  0AT0202 0 15 0

 - Posilňovanie administratívnych kapacít2.  0AT0203 0 171 142 171 142

 - Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov3.  0AT0205 0 46 674 46 674

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

072 - Výber daní a cla

Efektívny výber daní a cla.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 193 052 309 206 807 114 206 487 697
1317   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007) 0 197 138 163 391
1318   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2008 (nevyčerpané prostriedky z r. 2008) 0 1 156 185 1 156 185
1319   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 6 882 674 6 800 056
35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0 4 094 4 094
72   -  vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 67 742 67 742

193 052 309Spolu 215 114 947 214 679 165

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07201 - Výber daní

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 99 274 417 111 531 517 111 266 099
1317   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007) 0 197 138 163 391
1318   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2008 (nevyčerpané prostriedky z r. 2008) 0 1 156 185 1 156 185
1319   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 1 629 288 1 628 883
35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0 4 094 4 094
72   -  vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 67 742 67 742

99 274 417Spolu 114 585 965 114 286 394

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0720101 - Výkon funkcií daňovej správy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 99 274 417 111 531 517 111 266 099
1317   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007) 0 31 169 31 169
1318   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2008 (nevyčerpané prostriedky z r. 2008) 0 1 156 185 1 156 185
1319   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 1 629 288 1 628 883
35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0 4 094 4 094
72   -  vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 67 742 67 742

99 274 417Spolu 114 419 996 114 154 171

V rokoch 2010 až 2012 udržať úspešnosť výberu daní v správe daňových úradov na úrovni 96 %.
Cieľ 1:
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Monitorovanie cieľa:
Pre rok 2010 bola stanovená miera úspešnosti výberu daní daňovou správou na úrovni 96 %.
Stanovený cieľ sa podarilo dosiahnuť, keď úspešnosť výberu daní dosiahla úroveň 97,57 %.
Požadovanú úroveň úspešnosti výberu daní dosahuje daňová správa na všetkých monitorovaných druhoch daní, okrem výnosov na daniach z príjmov fyzických osôb z
podnikania, kde pomer zaplatenej dane k predpísanej dani dosahuje len 87,17% úroveň.
Pri hodnotení úspešnosti boli vo výpočtoch zohľadnené korekcie vyplývajúce z činností daňovej správy v oblasti odstupovania daňových nedoplatkov na Slovenskú
konsolidačnú a.s., na základe čoho sa znižoval objem predpisov na dani o sumy odpísania daňových nedoplatkov s následkom zániku.
Za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa, daňová správa vyvíjala aktivity v poskytovaní včasných a kvalitných informácií daňovým subjektom o ich právach a
povinnostiach. Ide o širokú škálu služieb, ktorými sa daňová správa snaží pomôcť daňovým subjektom zvládnuť plnenie ich daňových povinností.
Ďalšími činnosťami daňovej správy, ktorými správca dane priamo a aj nepriamo núti daňové subjekty k plneniu ich daňových povinností, sú výzvy na podanie daňového
priznania, výzvy na zaplatenie daňového nedoplatku ako aj kontrolná a exekučná činnosť.

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

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, sekcia námestníka GR pre správu daní, odbor správy daní, odd. daňových analýz

Zdroj získavania údajov:
Aplikačno-programové vybavenie daňového informačného systému daňovej správy SR. Periodicita získavania údajov – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Percento úspešnosti výberu daní

Výsledku

%

96

96,36

2007 2008

96

97,74

96

97,57

96

98,72

96 96

V rokoch 2010 až 2012 zvyšovať efektivitu daňovej správy, t.j. podiel hrubého výnosu  daní a ostatných príjmov na 1 zamestnanca daňovej správy, v roku 2010 dosiahnuť
efektivitu vo výške 2 423 tis. EUR.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Pre rok 2010 bol stanovený podiel hrubého výnosu daní a ostatných príjmov na 1 zamestnanca daňovej správy vo výške 2 423 tis. €. Skutočne dosiahnutá efektivita za
rok 2010 predstavuje 1 961 313,21 €. Vytýčený cieľ na rok 2010 sa splnil len na 81 %.
Vzhľadom k prebiehajúcej hospodárskej kríze, ktorej dôsledkom bol prepad v hospodárení podnikateľského sektora sa tieto skutočnosti prejavili vo výpadku daňových
príjmov už v roku 2009. Následne pokračoval výpadok daňových výnosov aj v roku 2010, pričom najvýraznejšie sa znížili výnosy na daniach z príjmov, čo spôsobilo nízke
plnenie merateľného ukazovateľa cieľa č. 2.
Napriek zvýšenej prácnosti a snahe daňovej správy v oblasti výberu daní, kontrolnej a exekučnej činnosti a na druhej strane stabilnej personálnej politike, nedosahuje
plnenie cieľa požadovanú úroveň z dôvodu nepriaznivej ekonomickej situácie v slovenskom hospodárstve.
Administratívna náročnosť správy daní sa medziročne zvýšila z dôvodu nárastu podaných daňových priznaní, nárastu žiadostí a ďalších činností (vrátenie preplatkov na
dani, poukazovanie daňového bonusu, poukazovanie zamestnaneckej prémie, skrátenie lehoty na vrátenie NO DPH, započítanie daňových nedoplatkov). Zvýšenie
podaní a následne úkonov s tým súvisiacich, sa nepremieta do rastu daňových výnosov.
Východiskom pre zostavenie merateľných ukazovateľov cieľa č. 2 bola kvantifikácia daňových príjmov prezentovaná v materiáli MF SR „Návrh rozpočtu verejnej správy
na roky 2008-2010“, ako aj zámery v personálnej oblasti DR SR. Vzhľadom na dôsledky hospodárskej krízy boli IFP MF SR prehodnotené makroekonomické ukazovatele
a následne aj prognózy daňových výnosov smerom nadol, a na základe poklesu daňových príjmov ŠR v priebehu roka 2010 bol novelizovaný aj zákon o ŠR na rok 2010,
pričom rozpočtované daňové príjmy boli oproti pôvodnému rozpočtu znížené o 7,2 %.
DR SR v marci 2010, na základe nepriaznivého vývoja daňových výnosov v roku 2009 a očakávaného vývoja pre rok 2010 upozornilo na potrebu prehodnotenia plánu
merateľného ukazovateľa na roky 2010 až 2012 v súlade s východiskami, čo je materiál: „Rozpočet verejnej správy na roky 2010 až 2012“ - schválený vládou SR dňa
29.9.2009.

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

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, sekcia námestníka GR pre správu daní, odbor správy daní, odd. daňových analýz

Zdroj získavania údajov:
Aplikačno-programové vybavenie daňového informačného systému daňovej správy SR. Periodicita získavania údajov – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Efektivita daňovej správy

Výsledku

EUR

2 605 722,63

2007 2008

1 792 471,62

2 125 275

2 257 186,48

1 960 313,21

2 423 156,08

70256

1 842 262,50 2 589 125,67

V rokoch 2010 až 2012 zvyšovať medziročne percento elektronicky podaných daňových dokumentov.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Východiskový stav v roku 2009: elektronicky bolo podaných 15 719 dokumentov z celkového počtu 4 040 212 prijatých daňových dokumentov (0,39 %).
V roku 2010 bolo v zmysle platnej legislatívy zavedené povinné elektronické podávanie Súhrnných výkazov pre DPH a Žiadostí o vrátenie DPH z iných členských štátov.
Táto skutočnosť sa prejavila aj vzostupom elektronického podávania aj ďalších daňových dokumentov. Celkovo bolo v roku 2010 elektronicky podaných 229 318
dokumentov z celkového počtu 4 223 692 dokumentov.

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

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, odboru vývoja a prevádzky IS

Zdroj získavania údajov:
Frekvencia zberu údajov o plnených merateľných ukazovateľoch na úrovni organizácie je polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Percento elektronicky podaných daňových dokumentov

Výsledku

%

5

2007 2008

0,39 5,43

1 2
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Komentár k programovej časti:

Ing. J. Janáčová, vedúca odd. daňových analýz DR SR, RNDr. J. Hlavačka, metodik DIS DR SR

Ing. V. Paňko, nám. GR DR SR pre spr. daní, Ing. K. Lintnerová, p. zast. riad. odb. vývoja a pr. IS

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0720102 - Rozvoj daňového informačného systému (DIS)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0
1317   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007) 0 165 969 132 222

0Spolu 165 969 132 222

V roku 2009 ukončiť implementáciu ITSM – zmeny riadenia IT služieb v daňovej správe, realizovaných v zmysel Master Plánu.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nie je platný pre rok 2010.

Zdroj získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Zrealizovaná etapa projektu

Výstupu

logická

2007 2008

áno

nie

áno 0

áno

áno

V roku 2010 ukončiť implementáciu ITSM – zmeny riadenia IT služieb v daňovej správe, realizovaných v zmysel Master Plánu.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2010 sa realizovali nasledovné aktivity programu „Inovácia APV DIS“, ktorého riadenie prešlo pod riadenie MF SR ako súčasť programu UNITAS I.:
1. Projekt „ITSM“:
a) v priebehu prvého polroka sa vykonali práce na zavedení procesu pre Neustále zlepšovanie procesov. Formálne bol projekt ukončený.
b) v druhej polovici roka sa Daňové riaditeľstvo SR podieľalo na realizácii projektu Ministerstva financií SR: ITSM2 – Zavedenie procesov ITIL v colnej správe
realizovaného v rámci programu UNITAS. Cieľom projektu je zjednotenie procesov IT a príprava ich zlúčenia pre potreby budúcej finančnej správy SR.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušný útvar MF SR (sekcia daňová a colná, odbor informatiky).

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, odboru vývoja a prevádzky IS

Zdroj získavania údajov:
Frekvencia zberu údajov o plnených merateľných ukazovateľoch na úrovni organizácie je polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Zrealizovaná etapa projektu

Výstupu

logická

2007 2008

áno

áno

Komentár k programovej časti:

RNDr. Jaroslav Hlavačka, metodik DIS DR SR

Ing. Katarína Lintnerová, poverená zastupovaním riaditeľa odboru vývoja a prevádzky IS

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07202 - Výber cla a daní v správe colných orgánov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 90 445 306 94 308 965 94 255 029
1319   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 2 122 545 2 040 674

90 445 306Spolu 96 431 510 96 295 703

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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0720202 - Výkon funkcií colnej správy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 88 688 232 92 115 510 92 061 580
1319   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 2 122 545 2 040 674

88 688 232Spolu 94 238 055 94 102 254

V rokoch  2010 až  2012 zabezpečiť výber cla a daní v správe colných úradov v minimálnej výške  98% z výmeru.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Za hodnotené obdobie január až december 2010 merateľný ukazovateľ „Percento zaplatenej dane a cla v správe colných úradov k výmerom" dosiahol hodnotu 99,87 %.
Vymeraná čiastka dosiahla za rok 2010 výšku 4 262 293 645,39 € a vyrovnaná čiastka hodnotu 4 256 863 403,05 €, z toho pohľadávky uhradené v lehote splatnosti
predstavovali sumu 4 223 907 676,75 € (99,33 %) a po lehote splatnosti boli uhradené pohľadávky vo výške 32 955 726,3 €. Colná správa za sledované obdobie
dodržala plnenie ukazovateľa, resp. ho prekročila o 1,87 %. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2009, kedy merateľný ukazovateľ dosiahol výšku 98,80 %, to
predstavuje nárast v plnení o 1,07 %. Ako je z prehľadu vidieť sledovaný ukazovateľ dosiahol v roku 2010 najvyššiu hodnotu za posledné 3 roky. Zvýšená platobná
disciplína deklarantov a daňových subjektov súvisí s dôsledným prístupom jednotlivých colných úradov k vymáhaniu pohľadávok. Colné úrady pravidelne zasielajú výzvy
deklarantom, daňovým subjektom a ručiteľom, vykonávajú prostredníctvom dožiadania zisťovanie majetku dlžníkov na katastrálnych úradoch, spolupracujú s peňažnými
ústavmi alebo daňovými úradmi za účelom zistenia finančných prostriedkov dlžníka, resp. možnosti úhrady pohľadávok z daňových preplatkov.

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

Gestor:
Colné riaditeľstvo SR, oddelenie colných a daňových príjmov

Zdroj získavania údajov:
Zber údajov sa zabezpečuje prostredníctvom finančného informačného systému (ACIS) na Colnom riaditeľstve SR a na colných úradoch. Informačný systém ACIS
umožňuje monitorovať údaje za každý mesiac. V roku 2010 sa na základe požiadavky MF SR vyhodnocuje len ročne. Colná správa vykonala aj špecifický prieskum, a to
k 30.06.2010.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Percento zaplatenej dane a cla v správe colných úradov k výmerom

Výsledku

%

98,00 98,10 98,10 98,20

2007 2008

98,80

98,00

99,87

98,00

99,55

98,00 98,00

Komentár k programovej časti:

Ing. Anna Fecenková, odd. col. a daň. príjmov, Bc. Romana Ferančíková, sam. ref. OEaL CR SR

plk. Ing. Mária Machová, PhD., generálny riaditeľ CR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0720203 - Rozvoj informačného systému výberu cla a daní v správe colných orgánov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 757 074 2 193 455 2 193 449
1 757 074Spolu 2 193 455 2 193 449

V rokoch 2010 až 2014 rozvíjať elektronickú formu komunikácie s obchodnou sférou medziročným zvyšovaním percenta elektronicky podaných colných vyhlásení, v roku
2010 dosiahnuť 80% elektronicky podaných colných vyhlásení.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Automatizácia činností colnej správy je odo dňa vstupu SR do EÚ okrem národných aktivít priamo ovplyvňovaná vývojom v EÚ a to prostredníctvom DG TAXUD.
Samotná realizácia týchto aktivít prebieha v súlade so schváleným harmonogramom na implementáciu koncepcie eCustoms až do roku 2014. V januári 2008 nadobudlo
účinnosť Rozhodnutie EP a R č. 70/2008/ES o colnom a obchodnom prostredí bez dokladov v papierovej forme, ktoré zaväzujú jednotlivé členské štáty a EK vyvíjať a
prevádzkovať príslušné informačné systémy. Colná správa v súčasnosti umožňuje obojsmernú elektronickú komunikáciu s obchodnou sférou v rámci colného režimu
tranzit (systém NCTS), colného režimu vývoz (systém ECS) a podávanie predbežných dovozných vyhlásení (systém ICS). V súlade s legislatívnymi požiadavkami DG
TAXUD (implementácia bezpečnostných prvkov) boli k 1.7.2009 implementované uvedené systémy do prevádzky. Reálna prevádzka systému ICS sa začala po ukončení
prechodného obdobia k 1.1.2011.
V sledovanom období bude prioritou ďalší vývoj jednotlivých subsystémov CIS v súlade s harmonogramom DG TAXUD pre implementáciu moderného colného kódexu.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušný útvar MF SR (sekcia daňová a colná, odbor informatiky).

Gestor:
Colné riaditeľstvo SR, odbor informatiky

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Percento  elektronicky podaných colných vyhlásení

Výsledku

%

85 90 90 90

2007 2008

88,29

70

88,52

80

81

60 85

Komentár k programovej časti:
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Mgr. Barbora Filkaszová, odbor informatiky CR SR, Bc. Romana Ferančíková, sam. ref. OEaL CR SR

plk. Ing. Mária Machová, PhD., generálny riaditeľ CR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 3 332 586 966 631 966 569
1319   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 3 130 841 3 130 499

3 332 586Spolu 4 097 472 4 097 069

V rokoch 2010 až 2012 pripraviť návrh právnych predpisov v súvislosti so zlúčením daňovej a colnej správy a v súvislosti so zjednotením výberu daní, cla a poistných
odvodov.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Úloha je v plnení, úspešnosť plnenia je cca 90%.
a) Posúdenie relevantnosti:
Nie sú identifikované nedostatky na strane gestora úlohy.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Pôvodný plánovaný časový harmonogram nebol dodržaný, nakoľko došlo k prerušeniu prác pri príprave právnych predpisov v súvislosti so zmenou vedenia programu
UNITAS, zmenou gestorstva jednotlivých projektov a prehodnotením harmonogramu programu UNITAS. Uvedeným dochádza k časovému posunu plnenia cieľa bez
vplyvu na finančné prostriedky.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Aktivity určené na dosiahnutie plnenia cieľa možno považovať za adekvátne. V súvislosti s prípravou právnych predpisov boli uskutočňované aktivity súvisiace s návrhom
právnych predpisov, ich pripomienkovaním a prerokovaním a zapracovávaním pripomienok. Faktory, ktoré ovplyvnili plnenie cieľa, sú uvedené pod písmenom b).
d) Návrhy na okamžité riešenie všetkých zistených nedostatkov:
Návrhy právnych predpisov prechádzajú poslednými úpravami na expertnej úrovni, následne budú v priebehu februára 2011 zaslané do legislatívneho procesu.

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

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia daňová a colná

Zdroj získavania údajov:
Interný. Špecifické prieskumy.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Pripravené pr. predpisy v súv. so zlúč. daň. a col. správy a so zjed. výb. daní, cla a poist. odv.

Výstupu

logická

áno

2007 2008

nie

áno áno

Do roku 2013 zabezpečiť postupnú implementáciu projektov súvisiacich s reformou daňovej a colnej správy realizovaných v rámci programu UNITAS.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Komentár za sekciu daňovú a colnú:
Na základe IRA MF SR č.18/2010 Rozhodnutie ministra financií Slovenskej republiky o zriadení Riadiaceho výboru UNITAS a vydaní jeho rokovacieho poriadku patrí do
kompetencie sekcie daňovej a colnej z projektov, ktoré súvisia s reformou daňovej a colnej správy, projekt Legislatíva (LEG) a Osveta (OSV). Výstupy projektu LEG sú
obsahom cieľa č. 1 v rámci podprogramu 07203. V rámci projektu OSV bolo 8.2.2010 spustené webové sídlo www.unitas.gov.sk.
a) Posúdenie relevantnosti:
Nie sú identifikované nedostatky na strane gestora úlohy.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti:
Nie je identifikované nehospodárne alebo neefektívne plnenie úlohy
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít:
Websídlo bolo publikované.
d) Návrhy na okamžité riešenie všetkých zistených nedostatkov:
Neboli zistené nedostatky.

Komentár za odbor informatiky:
a) V roku 2010 bola naplánovaná hodnota merateľných ukazovateľov na základe zrealizovaných etáp projektov patriacich do kompetencii odboru informatiky (na základe
IRA MF SR č. 18/2010).
b) Nie je identifikované nehospodárne alebo neefektívne plnenie úlohy.
c) Plánované etapy projektov v rámci jednotlivých projektov v kompetencii odboru informatiky boli naplnené.
d) Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušný útvar MF SR (sekcia daňová a colná, odbor informatiky).

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia daňová a colná, odbor informatiky

Zdroj získavania údajov:
Zdroj - Interný. Špecifické prieskumy. Periodicita – ročná.
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Zrealizovaná etapa projektu

Výstupu

logická

áno áno

2007 2008

áno

áno

áno

ánoáno áno

Do roku 2014 zabezpečiť postupnú implementáciu projektov súvisiacich so zjednotením výberu daní, cla a poistných odvodov realizovaných v rámci programu UNITAS.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Komentár za sekciu daňovú a colnú:
Na základe IRA MF SR č.18/2010 Rozhodnutie ministra financií Slovenskej republiky o zriadení Riadiaceho výboru UNITAS a vydaní jeho rokovacieho poriadku patrí do
kompetencie sekcie daňovej a colnej z projektov, ktoré súvisia s reformou daňovej a colnej správy, projekt Koncepcia zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov
(KONC). V roku 2010 neboli plánované žiadne merateľné výstupy v rámci projektu KONC.

Komentár za odbor informatiky:
Predmetný cieľ nie je možné za rok 2010 vyhodnotiť za odbor informatiky, keďže na príslušný kalendárny rok neboli plánované žiadne merateľné výstupy.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušný útvar MF SR (sekcia daňová a colná, odbor informatiky).

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia daňová a colná, odbor informatiky

Zdroj získavania údajov:
Zdroj - Interný. Špecifické prieskumy. Periodicita – ročná.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Zrealizovaná etapa projektu

Výstupu

logická

áno áno áno

2007 2008

Komentár k programovej časti:

JUDr. M. Hatala, odb. optim. výberu daní a cla MF SR, Ing. J. Zajíček, odbor informatiky MF SR

Ing. A. Plešková, riad. odb. opt. výb. daní a cla MF SR, Ing. J. Kusý, p. z. riad. odb. infor. MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 91 499 568 157 468 284 156 098 596
11E1   -  Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA) 9 000 9 000 0
11E3   -  Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva) 9 000 9 000 0
11H   -  Transfer od ostatných subjektov verejnej správy 85 017 85 017 85 017
11L1   -  Európsky fond pre rybné hospodárstvo (prostriedky EÚ) 0
11L2   -  Európsky fond pre rybné hospodárstvo - spolufinancovanie zo ŠR 0
126   -  zdroje na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP 2 000 2 000 0
127   -  zdroje na spolufinancovanie Nórskeho finančného mechanizmu 2 000 2 000 0
1315   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2005 (prostriedky štátneho rozpočtu viazané v roku 2005; nevyčerpané v r.
2006 a viazané v r. 2006) 0

1316   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006) 0 5 645 0
1317   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007) 0
1318   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2008 (nevyčerpané prostriedky z r. 2008) 0 2 578 557 2 578 557
1319   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 10 647 410 10 624 213
1371   -  Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond - usmerňovacia sekcia (prostriedky EÚ) 0 2 482 2 482
1372   -  Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond - usmerňovacia sekcia (spolufinancovanie
zo ŠR) 0 827 827

13L1   -  Európsky fond pre rybné hospodárstvo (prostriedky EÚ) 0 33 983 33 983
13L2   -  Európsky fond pre rybné hospodárstvo - spolufinancovanie zo ŠR 0 11 298 11 298
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 2 241 997 2 241 653

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 397 697 397 636
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 14 607 14 590
35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0 158 996 158 996
72   -  vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 3 545 3 545

91 606 585Spolu 173 672 345 172 251 393

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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07401 - Tvorba a implementácia politík

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 40 031 570 67 196 595 65 904 757
1315   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2005 (prostriedky štátneho rozpočtu viazané v roku 2005; nevyčerpané v r.
2006 a viazané v r. 2006) 0

1316   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006) 0 5 645 0
1317   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007) 0
1318   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2008 (nevyčerpané prostriedky z r. 2008) 0
1319   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 3 621 904 3 600 341
35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0 158 996 158 996

40 031 570Spolu 70 983 139 69 664 094

Postupne zlepšovať bilanciu verejných financií tak, aby Slovensko v roku 2012 plnilo všetky pravidlá Paktu stability a rastu.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Ukazovateľ sa hodnotí na ročnej báze.
Hodnotenie podielu deficitu verejných financií v metodike ESA95 na HDP za rok 2010 sa predloží až po spracovaní účtovných a štatistických výkazov jednotlivých
subjektov verejnej správy za rok 2010 sekciou štátneho výkazníctva, ktoré je súčasťou spracovanej notifikácie za príslušný rozpočtový rok pre EUROSTAT. Predbežná
skutočnosť vychádza z aprílovej notifikácie za príslušný rozpočtový rok a z októbrovej notifikácie vychádzajú definitívne údaje, ktoré však môžu byť revidované
Štatistickým úradom SR pri ďalších notifikáciách. Tieto skutočnosti sú sledované a ukazovatele aktualizované pri každom hodnotení cieľa. Plánovaný merateľný
ukazovateľ na rok 2010 (deficit rozpočtu verejnej správy v metodike ESA 95 na HDP) vychádzal zo schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 (5,5 % -
pôvodný plánovaný údaj vo výške 2,9 % systém neumožňuje prepísať).
Na základe Správy o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií za tri štvrťroky 2010 a predikcii vývoja do konca roka predpokladáme, že deficit verejných
financií prekročí plánovanú úroveň a dosiahne úroveň 7,8 % HDP.
Na tejto skutočnosti sa podpísali faktory, ktoré nie je možné ovplyvniť z pozície MF SR: celosvetová hospodárska recesia, pokles dopytu, rast nezamestnanosti, a s tým
spojené nižšie príjmy rozpočtu verejnej správy. Faktory, ktoré je možné ovplyvniť, napr. legislatíva a iné materiály a dokumenty schvaľované vládou SR a Národnou
radou SR zakladajúce zvýšené nároky na rozpočet, pričom schválený rozpočet s nimi nepočíta, sú analyzované a pripomienkované v zmysle nezvyšovania deficitu
rozpočtu verejnej správy. Účinným nástrojom na zabránenie nárastu deficitu rozpočtu verejnej správy je aj samotný zákon o štátnom rozpočte, ktorý nepovoľuje jeho
nekontrolovateľný nárast.
Ministerstvom financií SR presadzovaná zodpovedná rozpočtová politika je zreálnená v novom schválenom rozpočte verejnej správy na roky 2011 až 2013, ktorý odráža
úsilie vlády SR o úspory vo verejných financiách v podmienkach nízkeho rastu svetovej ekonomiky v súvislosti s dopadmi finančnej a hospodárskej krízy, pričom má
ambíciu zabezpečiť zdravý ekonomický rast a súlad s pravidlami Paktu stability a rastu v strednodobom horizonte. Rozpočet verejnej správy na roky 2011 až 2013
podčiarkuje úsilie vlády SR a ministerstva financií v pokračovaní konsolidácie verejných financií tak, aby deficit rozpočtu verejnej správy v roku 2013 nepresiahol hranicu
3 % HDP, t. j. maximálnu úroveň stanovenú Paktom stability a rastu.
Plánované údaje merateľného ukazovateľa (deficity rozpočtov verejnej správy na roky 2011 až 2013 v metodike ESA 95 na HDP) sú aktualizované na základe
schváleného rozpočtu verejnej správy na roky 2011 až 2013 nasledovne: rok 2011 – 4,9 %, rok 2012 – 3,8 %, rok 2013 – 2,9 % (v tabuľke merateľného ukazovateľa
napĺňania cieľa systém neumožňuje prepísať/doplniť plánovanú hodnotu merateľného ukazovateľa).
Plánovaný údaj merateľného ukazovateľa na rok 2009 (deficit rozpočtu verejnej správy) po novele zákona o štátnom rozpočte dosiahol hodnotu 4,9 % HDP (v tabuľke
merateľného ukazovateľa napĺňania cieľa systém neumožňuje prepísať plánovanú hodnotu merateľného ukazovateľa).
Skutočnosť merateľného ukazovateľa za roky 2008 a 2009 je aktualizovaná podľa októbrovej notifikácie schodku a dlhu verejnej správy.
Aktualizovaná výška deficitu za rok 2009, na základe poslednej notifikácie z októbra 2010 (7,9 %), je taktiež vyššia ako rozpočtovaná úroveň deficitu sektora verejnej
správy na rok 2009.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia rozpočtovej politiky

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Podiel deficitu verejných financií v metodike ESA95 na HDP

Výsledku

%

1,7

1,9

2007 2008

2,9 2,08 2,9

2,1

2,3 2,2

Pripravovať kvalitné makroekonomické a daňové prognózy tak, aby odchýlka medzi rozpočtovanými a skutočne dosiahnutými daňovými príjmami bola v rokoch 2010 až
2012 menšia ako 2% (podľa metodiky ESA95).

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
V súčasnosti nie je možné vyhodnotiť plnenie stanoveného cieľa za rok 2010, pretože výška daňových príjmov na akruálnej báze za rok 2010 bude definitívne známa až
v januári 2012. Dôvodom je skutočnosť, že Slovensko používa metódu časovo posunutého hotovostného plnenia. V prípade dane z príjmov právnických osôb a dane z
príjmov fyzických osôb z podnikania sa výsledná daňová povinnosť za rok 2010 zúčtováva hotovostne až do konca roku 2011. Vyhodnotenie roka 2010 je preto možné
uskutočniť až po tomto termíne. V súčasnosti je možné zhodnotiť cieľ len na základe aktuálneho odhadu daňových príjmov na rok 2010. Odchýlka odhadovaných
daňových príjmov od rozpočtovaných daňových príjmov dosahuje úroveň 6,6 %.
V tomto termíne je však možné vykonať hodnotenie plnenia cieľa za rok 2009, pretože už sú k dispozícii všetky potrebné údaje. V roku 2009 sa dlhodobý cieľ nepodarilo
naplniť, pretože odchýlka skutočných daňových príjmov oproti rozpočtovaným dosiahla úroveň 19,6 %. V porovnaní s rokom 2008 sa odchýlka zvýšila o 19,3 p. b. a je
výrazne nad hranicou hodnoty uvedenej v cieli. Hlavným dôvodom nenaplnenia cieľovej úrovne v roku 2009 bol v skutočnosti horší makroekonomický vývoj než sa
očakávalo pri tvorbe rozpočtu. Pri tvorbe rozpočtu sa nepočítalo s negatívnym vplyvom globálnej hospodárskej krízy na ekonomiku Slovenska. Prognóza daňových
príjmov bola postavená na predpoklade rastu ekonomiky v roku 2009 na úrovni 4,6 %. V skutočnosti zaznamenal reálny HDP pokles o 4,8 %. Uvedený vývoj bol
sprevádzaný prepadom ziskovosti podnikov o viac ako 30 %, stagnovaním spotreby domácností a poklesom počtu zamestnaných, čo sa následne premietlo do nižšieho
výnosu daňových príjmov v roku 2009.

Poznámka:
Dosiahnutá skutočnosť merateľného ukazovateľa za rok 2008 je správne -0,3 % (v tabuľke merateľného ukazovateľa napĺňania cieľa systém neumožňuje prepísať
pôvodný údaj 0,1 %).
Pri výpočte pôvodnej hodnoty ukazovateľa za rok 2008 bol uvedený nesprávny údaj z nasledovných dôvodov:
- do skutočnosti boli zahrnuté aj koncesionárske poplatky (úhrada za služby verejnosti poskytované STV a SRo), pričom v rozpočte na rok 2008 ešte zahrnuté neboli,
- do skutočnosti neboli započítané sankcie, pričom rozpočet na rok 2008 bol so sankciami.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky

Zdroj získavania údajov:
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Štátna pokladnica, Daňové riaditeľstvo SR, Colné riaditeľstvo SR. Údaje o plnení daňových príjmov sa získavajú na mesačnej a ročnej báze, avšak pre účely hodnotenia
v metodike ESA95 sú definitívne údaje za daný rok k dispozícii s oneskorením 13 mesiacov (za rok 2010 v januári 2012).

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Odchýlka skutoč. výnosu daňových príjmov verejnej správy (bez miestnych daní) od rozpočtov. úrovne

Výstupu

%

2 2 2 2

2,5

2007 2008

2

-19,6

2 2

0,1

2 2

V roku 2010 až 2012 zabezpečiť realizáciu domáceho a cezhraničného platobného styku počas všetkých pracovných dní v roku.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Počet spracovaných prevodných príkazov v rámci tuzemských ako aj cezhraničných prevodov vykazuje stúpajúcu tendenciu v porovnaní s rokom 2009, t. j. 2,11% nárast
počtu položiek TP, 10,78% nárast počtu položiek CP a 29,06% nárast počtu položiek TARGET2.
Porovnanie počtu všetkých spracovaných prevodných príkazov v roku 2010 s rokom 2009 vykazuje nárast o 2,15 %.
Štátna pokladnica dosahuje priemerný podiel vo výške 25,16 % na počte prevodných príkazov realizovaných prostredníctvom platobného systému cez clearing, t. j. na
počte vykonaných platobných operácií do/z iných bánk v mene EUR v rámci Slovenska. Najvyšší podiel dosiahla Štátna pokladnica v mesiacoch január a december a to
27,76 % a 26,64 %. Percentuálny podiel v mesiaci december bol dôsledkom nárastu počtu debetných tuzemských prevodov vo výške 68,22 % z celkového počtu 3 996
975 spracovaných tuzemských prevodov.
V rámci informačného systému štátnej pokladnice bolo v roku 2010 spracovaných celkovo 86 702 246 transakcií, t. j. transakcie TP, CP prevodov T2, transakcie medzi
klientmi Štátnej pokladnice a transakcie vo vzťahu ku klientom Štátnej pokladnice.
Štátne pokladnica zabezpečila realizáciu platobných operácií počas všetkých pracovných dní v roku s chybovosťou na nulovej úrovni.
Podrobnejšie údaje o tuzemských prevodoch, prevodoch cez TARGET2, cezhraničných prevodoch a súhrnne všetkých prevodoch v roku 2010 sú uvedené v komentári k
programovej časti.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia štátneho výkazníctva MF SR.

Gestor:
Štátna pokladnica

Zdroj získavania údajov:
Informačné systémy Štátnej pokladnice.
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MJ:
A - Zabezpečená realizácia platobného styku počas všetkých pracovných dní roka

Výstupu

logická

áno áno áno áno

2007 2008

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

V roku 2010 až 2012 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 4:

Monitorovanie cieľa:
ARDAL počas celého roka 2010 zabezpečila dostatočnú dennú likviditu pre úhrady všetkých rozpočtových platieb klientov Štátnej pokladnice, mimorozpočtových platieb,
platieb zadaných subjektmi verejnej správy, ako aj ostatných klientov zapojených do systému Štátnej pokladnice. Informácia o platbách na daný deň, ako aj plán platieb
klientov Štátnej pokladnice bol poskytovaný priamo zo Štátnej pokladnice. Platby súvisiace s obsluhou dlhu sú vedené v IS ARDAL. Ani jedna platba zadaná do
platobného systému Štátnej pokladnice (ManEx) sa z titulu nedostatku likvidity neomeškala, resp. neuhrádzala po jej splatnosti v nasledujúce dni. Na základe uvedeného
je stanovený cieľ pre plnenie merateľného ukazovateľa splnený na 100 %.
Za účelom splnenia cieľa ARDAL vykonávala celý rad aktivít – obchodných a finančných operácií na finančnom trhu. Napriek zložitým podmienkam na finančnom trhu
vplyvom hospodárskej krízy, v máji a septembri 2010 úspešne emitovala štátne dlhopisy prostredníctvom syndikátu (1,5 mld. €; 2 mld. €), ďalej v priebehu roka na
zabezpečenie likvidity realizovala celý rad aukcií štátnych dlhopisov, aukcií a emisií štátnych pokladničných poukážok. Pri týchto obchodoch dosiahla aj relatívne veľmi
výhodné obchodné podmienky, ktoré jej umožnili zabezpečovať v roku 2010 relatívne najlacnejšie financovanie štátneho dlhu v histórii (výdavky na 1 € štátneho dlhu). Na
tomto výsledku popri objektívnych vplyvoch má významný vplyv aj permanentný, sofistikovaný a odborný prístup zodpovedných zamestnancov ARDAL a ich
angažovanosť pri problémoch riadenia dlhu a likvidity počas celého roku.
Na druhej strane, v prípade prebytku bežnej likvidity ukladala voľné zdroje na finančnom trhu, čo malo v konečnom dôsledku vplyv na zlacnenie financovania štátneho
dlhu a likvidity.
Pre úplnosť je tiež potrebné poznamenať, že aj v roku 2010 boli zaznamenané prevádzkové problémy, ktoré priamo súviseli s plnením stanoveného cieľa. Jednalo sa
najmä o technické problémy (dočasná nefunkčnosť systémov, komunikačného rozhrania medzi IS ARDAL a platobným systémom ŠP – SAP XI a pod.). ARDAL ich v
súčinnosti so spoločnosťou PreFIS, a.s., a DataCentrom, ktoré zabezpečujú podporu hlavného systému ARDAL, komunikačného spojenia SAP XI a platobného systému
ŠP, v priebehu dňa operatívne vyriešila, a tak cieľ a súvisiaci merateľný ukazovateľ každý deň splnila.
V programe 074 01 sú financované všetky prevádzkové a kapitálové výdavky ARDAL. Z hľadiska rozpočtu ARDAL boli cez jeho úpravy v priebehu roka vytvorené
nevyhnutné predpoklady pre plnenie tohto cieľa.
V roku 2010 okrem bežnej prevádzky sa riešili vecné a rozpočtové predpoklady súvisiace s projektom Up grade, Wallstreet Suite z verzie 6.5.11 na verziu 7.x., ďalej s
projektom vytvorenia záložného pracoviska v DataCentre, ako aj ďalšej potreby Hw a Sw charakteru v oblasti modernizácie a v rozvoji informačno-komunikačnej
technológie ARDAL.
Stanovený cieľ vystihuje v súhrne jednu z rozhodujúcich a najvýznamnejších činností, pre ktorú v súlade so zákonom č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmení a
doplnení niektorých zákonov vznikla ARDAL. Plnením stanoveného cieľa ARDAL zabezpečuje plnenie záväzkov SR, platobnej disciplíny štátu voči domácim a
zahraničným subjektom a tým predchádza strate dobrého mena, dôveryhodnosti a ratingu SR. Súčasne sa predchádza tiež vzniku reálnych finančných škôd s dopadom
na štátny rozpočet (v prípade nezaplatenia a omeškania platieb je nutné platiť sankcie z omeškania, s čím úzko súvisí aj prípadné zhoršenie ratingu SR a pod., t. j. dopad
na zvýšenie výdavkov ŠR).

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia štátneho výkazníctva MF SR.

Gestor:
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity

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

Výsledku

%

100 100 100

2007 2008

100

100

100

100

100

100 100

V rokoch 2010 až 2012 zabezpečiť materiálno – technické zázemie vzdelávania, odbornej jazykovej prípravy zamestnancov rezortu Ministerstva financií SR,
akreditovanej vzdelávacej aktivity a iných odborných aktivít, organizovaných Ministerstvom financií SR pre zamestnancov verejnej správy a oddychu a relaxácie
zamestnancov rezortu Ministerstva financií SR, v súlade s predmetom kontraktu, v rozsahu minimálne 18 000 lôžkodní ročne.

Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Hlavným predmetom a cieľom činnosti Vzdelávacieho a doškoľovacieho zariadenia VS – Financie Tatranská Lomnica, v zmysle Zriaďovacej listiny, Dodatku č. 1 a 2 k
Zriaďovacej listine, Štatútu organizácie a Kontraktu, uzatváraného medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS –
Financie Tatranská Lomnica na príslušný rozpočtový rok je:
- zabezpečenie materiálno technického zázemia vzdelávania, odbornej a jazykovej prípravy zamestnancov rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky,
- zabezpečenie materiálno technického zázemia akreditovanej vzdelávacej aktivity a iných odborných aktivít, organizovaných Ministerstvom financií Slovenskej republiky
pre zamestnancov verejnej správy,
- zabezpečenie oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu Ministerstva financií Slovenskej republiky.
Merateľným ukazovateľom naplnenia stanoveného cieľa č. 5 je v rokoch 2010 až 2012 zabezpečiť materiálno – technického zázemie vzdelávania, odbornej jazykovej
prípravy zamestnancov rezortu Ministerstva financií SR, akreditovanej vzdelávacej aktivity a iných odborných aktivít, organizovaných Ministerstvom financií SR pre
zamestnancov verejnej správy a oddychu a relaxácie zamestnancov rezortu Ministerstva financií SR, v súlade s predmetom kontraktu, v rozsahu minimálne 18 000
lôžkodní ročne.
Za monitorované obdobie, t. j. k 31.12.2010 Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica zrealizovalo 17 244 lôžkodní, čo znamená 95,80 %
- né plnenie stanoveného merateľného ukazovateľa.
VDZ VS Financie Tatranská Lomnica bolo z prevádzkových dôvodov (čerpanie riadnej dovolenky zamestnancov organizácie a realizácia stavebného diela IA „Stavebné
úpravy skladových priestorov a práčovne“) v dobe od 9.6. do 30.6.2010 uzatvorené, čo sa prejavilo v celkovom poklese počtu rekreantov i účastníkov vzdelávania.
Organizácia nemá možnosť ovplyvňovať množstvo vzdelávacích aktivít ani počet ich účastníkov. Tieto kompetencie majú organizátori vzdelávacích aktivít, t. j. MF SR a
organizácie rozpočtovej kapitoly MF SR, ktoré si vzdelávacie aktivity plánujú. Následné materiálno – technické zabezpečenie týchto vzdelávacích aktivít je predmetom
plnenia kontraktu, uzatvoreného medzi MF SR a VDZ VS – Financie Tatranská Lomnica na príslušný rozpočtový rok.
Všetky požiadavky organizátorov na zabezpečenie materiálno – technického zázemia vzdelávacích aktivít pre zamestnancov rezortu MF SR a zamestnancov verejnej
správy boli Vzdelávacím a doškoľovacím zariadením VS – Financie Tatranská Lomnica v roku 2010 splnené. V druhom polroku 2010 organizácia zaznamenala veľké
množstvo zrušených vzdelávacích aktivít, čo bolo v priamej súvislosti so znižovaním stavu pracovníkov rezortu a stornovaním väčšiny vzdelávacích aktivít.
Táto skutočnosť mala dopad aj na počty rekreujúcich sa zamestnancov rezortu.
Vyššie uvedené dôvody i ekonomický odraz svetovej finančnej krízy ako aj šetrenie rozpočtových prostriedkov v rezorte Ministerstva financií SR i v organizáciách verejnej
správy mali vplyv na to, že Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie v roku 2010 nezrealizovalo naplnenie stanoveného merateľného ukazovateľa.
Čerpanie výdavkov zo štátneho rozpočtu za rok 2010 bolo realizované v zmysle plnenia predmetu činnosti a so zámerom kvalitného zabezpečenia plynulého chodu
zariadenia.

Údaje o plnení cieľa verifikuje osobný úrad MF SR.

Gestor:
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica

Zdroj získavania údajov:
Údaje o plnení cieľa 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
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet zrealizovaných lôžkodní

Výstupu

počet

18 000

2007 2008

19 638

18 000

17 244

18 000

21223

20600 18 000

Komentár k programovej časti:

Podrobnejšie údaje o tuzemských prevodoch, prevodoch cez TARGET2, cezhraničných prevodoch a súhrnne všetkých prevodoch v roku 2010 súvisiacich s plnením cieľa č. 3
sú uvedené v nasledovnom prehľade.

Tuzemské prevody – TP
Rok 2010          priemerný % podiel  debet                kredit               spolu          nárast
                         ŠP na počte polož.
                         clearingu
______________________________________________________________________
I. polrok                   25,60          12 459 673        6 962 759      19 422 432           3,32 %
II. polrok                  24,74          12 503 509        7 040 014      19 543 523           0,94 %
TP                           25,16          24 963 182      14 002 773      38 965 955           2,11 %

Prevody cez TARGET2 –T2
Rok 2010             obdobie                debet                kredit               spolu          nárast
______________________________________________________________________
                            I. polrok                     625                2 889               3 514         16,94 %
T2                       II. polrok                     619                3 582               4 201         41,31 %
                           celkom                    1 244                 6 471               7 715         29,06 %

Cezhraničné prevody - CP
Rok 2010            obdobie                 debet                kredit               spolu          nárast
______________________________________________________________________
                             I. polrok                58 856             18 762             77 618         10,07 %
CP                       II. polrok                61 705             20 968             82 673         11,47 %
                           celkom                  120 561            39 730            160 291        10,78 %

Súhrn všetkých prevodov v roku 2010
Rok 2010               TP                           CP                   T2                 spolu           nárast
_______________________________________________________________________
I. polrok                19 422 432           77 618               3 514      19 503 564           3,35 %
II. polrok               19 543 523           82 673               4 201      19 630 397           0,99 %
Prevody celkom   38 965 955         160 291               7 715      39 133 961           2,15 %

V porovnaní s rokom 2009 bol zaznamenaný nárast počtu účtov k 31.12.2010 o 4,43 %, vyvolaný otváraním nových účtov pre existujúcich klientov ŠP a zapojením nových
dobrovoľných klientov. S uvedeným súvisí aj významný nárast počtu aktívnych klientov o 10,65 % a nárast počtu aktívnych používateľov o 5,05 %.
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Účty a klienti            Počet k 31.12.2010
Počet účtov                                 21 156
Počet aktívnych klientov               1 953
Počet aktívnych používateľov       5 932

Ing. I. Drozd, Ing. V. Novysedlák, A. Kotesová, Ing. J. Tencer, H. Jakubčáková

Ing. K. Brusnická, Mgr. J. Tóth, M.A., RNDr. D. Jurčák, Ing. D. Bytčánek, Ing. D. Tešliarová

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07403 - Kontrola, vládny audit a vnútorný audit

Účelné a efektívne vynakladanie verejných prostriedkov.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 4 028 576 4 122 934 4 116 423
1316   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006) 0
1318   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2008 (nevyčerpané prostriedky z r. 2008) 0 78 557 78 557
1319   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 87 641 86 009
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 112 188 111 843

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 21 044 20 983
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 4 905 4 889
35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0
72   -  vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 3 545 3 545

4 028 576Spolu 4 430 814 4 422 248

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0740302 - Výkon kontrolných a audítorských funkcií vo verejných financiách

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 4 028 576 4 122 934 4 116 423
1316   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006) 0
1318   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2008 (nevyčerpané prostriedky z r. 2008) 0 78 557 78 557
1319   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 87 641 86 009
35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0
72   -  vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 3 545 3 545

4 028 576Spolu 4 292 676 4 284 533

V rokoch 2010 až 2012 zabezpečiť zo strany Ministerstva financií SR a správ finančnej kontroly (SFK) plnenie úloh vyplývajúcich zo zamerania a plánu kontrolnej a
dozornej činnosti, vládneho auditu a vnútorného auditu verejných prostriedkov ako aj ročného plánu auditov a kontrol prostriedkov EÚ.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
K 31.12.2010 bol stav v plnení cieľa nasledovný:
V rámci cieľa 1 bolo plánovaných 507 auditov verejných prostriedkov, 17 štátnych dozorov a jedna následná finančná kontrola (NFK). Z celkového počtu plánovaných
auditov verejných prostriedkov boli 4 vnútorné audity, 503 vládnych auditov verejných prostriedkov (vrátane čiastkových vládnych auditov), 17 štátnych dozorov a 1 NFK.
Celkovo bolo vykonaných 555 vládnych auditov (vrátane čiastkových vládnych auditov), 4 vnútorné audity, 20 štátnych dozorov a 7 následných finančných kontrol.
Ministerstvo financií SR vykonalo samostatne 10 vládnych auditov, 7 čiastkových vládnych auditov, 20 štátnych dozorov a 7 následných finančných kontrol. V spolupráci
s iným subjektom bolo vykonaných 20 vládnych auditov.
SFK vykonali samostatne 406 vládnych auditov a NFK verejných prostriedkov a 112 čiastkových auditov a NFK bolo vykonaných v spolupráci s iným subjektom.
Merateľný ukazovateľ skutočne vykonaných auditov/NFK k plánovanému počtu auditov/NFK bol splnený na 111,6 %.

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

Gestor:
Správa finančnej kontroly Bratislava, odbor ekonomicko-správny a osobný úrad
Správa finančnej kontroly Zvolen, odbor ekonomicko-správny
Správa finančnej kontroly Košice, oddelenie vládneho auditu štátneho rozpočtu a cenovej kontroly
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly, odbor plánovania a metodiky

Zdroj získavania údajov:
Správa finančnej kontroly Bratislava:
A. Interný monitorovací systém
B. CEDIS – pre prostriedky EÚ
C. Vlastný systém sledovania:
1) „Vyhodnotenie výsledkov správneho konania“. Správu vypracováva oddelenie správne v štvrťročnej periodicite; správa je predmetom rokovania porady vedenia SFK.
2) „Mesačný prehľad o ukončených vládnych auditoch a ich výsledku“. Prehľad vypracováva Odbor vládneho auditu a kontroly a je predmetom rokovania porady vedenia.
3) Mesačná správa o plnení príjmov a čerpaní výdavkov SFK Bratislava; správa je predmetom rokovania porady vedenia SFK.
4) Účelové (neperiodické) vyhodnocovanie podľa jednotlivých audítorských akcií.

Správa finančnej kontroly Zvolen:
Zdroj - interný (odbor finančnej kontroly), periodicita – ročne.

Správa finančnej kontroly Košice:
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Údaje o plnení merateľných ukazovateľov organizácia získava z interných zdrojov. Zber údajov zabezpečuje SFK predovšetkým pri vykonávaní vládnych auditov.
Periodicita získavania údajov je závislá od samotného výkonu vládnych auditov. Pravidelné podávanie správ o priebežne vykonávaných auditoch sa uskutočňuje na
poradách SFK s týždňovou periodicitou. Súhrnné/hodnotiace správy z vládnych auditov sú predkladané na Ministerstvo financií SR podľa schváleného „Ročného plánu
vládnych auditov medzinárodných a vlastných zdrojov, kontrolnej a dozornej činnosti MF SR na rok 2010“.

Ministerstvo financií SR:
Údaje sú získavané na ročnej báze.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - % skutočne vykonaných kontrol a auditov k plánovanému počtu

Výstupu

%

100

130

2007 2008

100

119

100

112

100100 100

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
B - Počet skutočne vykonaných kontrol a auditov Správami finančnej kontroly

Výstupu

počet

2007 2008

518

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
C - Počet skutočne vykonaných kontrol a auditov SFK v spolupráci s iným subjektom

Výstupu

počet

2007 2008

112

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
D - Počet skutočne vykonaných kontrol a auditov Ministerstvom financií SR

Výstupu

počet

2007 2008

68

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
E - Počet skutočne vykonaných kontrol a auditov MF SR v spolupráci s iným subjektom

Výstupu

počet

2007 2008

20

Počas rokov 2010 - 2012 vyškoliť zamestnancov sekcie auditu a kontroly, zamestnancov útvaru vnútornej kontroly MF SR, útvaru vnútorného auditu MF SR,
zamestnancov správ finančnej kontroly a zamestnancov implementačných ministerstiev v oblasti výkonu vládneho auditu.

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
K 31.12.2010 bol stav v plnení cieľa nasledovný:
V priebehu rokov 2009-2010 sa uskutočnili prípravné školenia pre záujemcov o vykonanie skúšky za vládneho audítora v zmysle zákona č. 502/2001 Z. z. o finančnej
kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Počas školení bolo vyškolených cca 300 záujemcov, pričom počas
roka 2010 celkový počet úspešných absolventov skúšky na vládneho audítora dosiahol 158 zamestnancov v porovnaní s celkovým plánovaným počtom 150
zamestnancov. Išlo o zamestnancov implementačných ministerstiev, sekcie auditu a kontroly a SFK. Počet úspešných absolventov skúšky vládneho audítora na sekcii
auditu a kontroly dosiahol za rok 2010 27 zamestnancov v porovnaní s plánovaným počtom 20 zamestnancov.
Merateľný ukazovateľ cieľa tak dosiahol 135 % (sekcia auditu a kontroly), resp. 105 % (z pohľadu zahrnutia zamestnancov všetkých ústredných orgánov).

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

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly, odbor plánovania a metodiky

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané na polročnej báze.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet vyškolených zamestnancov v oblasti výkonu vládneho auditu

Výstupu

počet

5

2007 2008

áno 27

20 5

V rokoch 2010-2012 zabezpečiť realizáciu špecifických školiacich a konzultačných aktivít v oblasti auditu a kontroly verejných prostriedkov zo strany Ministerstva financií
SR formou dohôd o bilaterálnej spolupráci.

Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
K 31.12.2010 sa neuskutočnili žiadne školiace aktivity vo forme bilaterálnych dohôd o spolupráci. Za dôvody možno považovať na jednej strane nepredloženie vhodných
/zodpovedajúcich ponúk na realizáciu zahraničných bilaterálnych dohôd o spolupráci zo strany zahraničných partnerov a na druhej strane vysokú vyťaženosť kapacít
sekcie auditu a kontroly spojenú s výkonom auditov prostriedkov ES v programovom období 2007-2013. Ďalšími možnými prekážkami sú - vysoká finančná a
administratívna náročnosť spojená s realizáciou obdobných školení ako aj snaha o úsporu prostriedkov štátneho rozpočtu alokovaných na vzdelávacie aktivity.
Plnenie merateľného ukazovateľa k 31.12.2010 tak dosiahlo 0 %.

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

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly, odbor plánovania a metodiky
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Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané na polročnej báze.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet vyškolených zamestnancov v oblasti auditu a kontroly verejných prostriedkov

Výstupu

počet

5

2007 2008

0

5 5

Komentár k programovej časti:

Ing. Chabada, Ing. Belák, JUDr. Čabalová, Ing. Dugas, Ing. Kalnická, Ing. Kužmová, Ing. Topor

Ing. Viera Beňová, Ing. Peter Orgován, Ing. Alena Dudová, Ing. Iveta Turčanová

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 112 188 111 843

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 21 044 20 983
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 4 905 4 889

0Spolu 138 137 137 715

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

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
K 31.12.2010 bol stav v plnení cieľa nasledovný:
V rámci projektu sa uskutočnilo 5 vzdelávacích aktivít, ktoré boli plne alebo čiastočne hradené zo zdrojov ES. Prvá aktivita predstavuje výučbu anglického jazyka pre
zamestnancov sekcie auditu a kontroly (odbory 141 a 142), ktorá prebiehala od 3. štvrťroka 2010. Ďalšie aktivity predstavovali odborné školenia organizované v
zahraničí, ktoré boli hradené z ES (OP TP). Išlo o nasledovné školenia – seminár EIPA (Londýn); 5. výročné stretnutie k EU fondom (Mníchov); Workshop ku kontrole na
mieste (Mníchov) a Európska letná akadémia (Berlín). Uvádzaných zahraničných školení sa zúčastnilo spolu 9 zamestnancov sekcie auditu a kontroly MF SR.

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

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly, odbor plánovania a metodiky

Zdroj získavania údajov:
Polročná periodicita.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

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

Výstupu

počet

2007 2008

2

5

5

5 5

Zabezpečiť poskytnutie poradenstva a spolupráce pri výkone auditov pre orgán auditu v rámci programového obdobia 2007 – 2013.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Financovanie  cieľa 2 projektu 074030F bolo na základe rozhodnutia sekcie auditu a kontroly ku koncu mesiaca marec zrušené. Dôvodom zrušenia financovania projektu
z prostriedkov ES (OP TP) bolo prehodnotenie možností financovania aktivít projektu zo zdrojov ES. Nakoľko sa plánované aktivity realizovali mimo oblastí
podporovaných v rámci NSRR (Národného strategického referenčného rámca), nebolo možné tieto aktivity zo zdrojov ES financovať. Plánované aktivity projektu však
zrušené neboli a sú pokryté zo zdrojov MF SR. Počnúc rokom 2011 budú hodnotené samostatne v rámci prvku 0740302, cieľ 4.

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

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly, odbor plánovania a metodiky

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané na polročnej báze.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet realizovaných poradenských/konzultačných aktivít súvisiacich s činnosťou orgánu auditu

Výstupu

počet

2007 2008

2 1 1

Zabezpečiť tlmočenie a preklady pre orgán auditu.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľom projektu je zabezpečiť refundáciu nákladov na prekladateľské a tlmočnícke služby súvisiace s výkonom činností orgánu auditu v programovom období 2007-2013.
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Počas roka 2010 boli realizované 3 prekladateľské aktivity v rámci ktorých boli preložené do anglického jazyka nasledovné dokumenty:
Blok 1: zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; postupy pre vládny audit
vlastných zdrojov SR;
Blok 2: Metodické usmernenie č. 1 až 9 vypracované v nadväznosti na Postupy pre vládny audit štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné
hospodárstvo;
Blok 3: Guideline na výber vzorky COCOF 08/0021/01; Guideline na hodnotiaci systém COCOCF 08/0019/00; Spoľahnutie sa na prácu iných audítorov; Sampling
Application User Guide; Postupy pre vládny audit štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho fondu pre rybné hospodárstvo.
Cieľ 3 prvku bol v porovnaní s plánom splnený na 100 %.

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

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly, odbor plánovania a metodiky

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané na polročnej báze.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet uskutočnených tlmočníckych/prekladateľských aktivít

Výstupu

počet

2007 2008

1

3

3

3 3

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

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti – bez pripomienok.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti – bez pripomienok.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít - refundované prostriedky boli v zmysle uznesenia vlády SR č. 90/2008 použité na zabezpečenie
permanentného pokračujúceho zvyšovania spôsobilosti a odbornej kvalifikácie zamestnancov SFK Bratislava.

V rámci SFK Bratislava sa v roku 2010 realizovalo celkom 7 odborných seminárov a prednášok pre vybraný (špecifický) okruh audítorov a aj zamestnancov SFK
Bratislava ako celku. Úloha sa plní priebežne.

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

Gestor:
Správa finančnej kontroly Bratislava, odbor ekonomicko-správny a osobný úrad

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet skutočne vyškolených zamestnancov Správy finančnej kontroly Bratislava

Výstupu

počet

2007 2008

27

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

Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
V súlade so stanoveným cieľom bolo obstarané pre potreby oddelenia vládneho auditu prostriedkov EÚ motorové vozidlo Škoda Yeti.

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

Gestor:
Správa finančnej kontroly Bratislava, odbor ekonomicko-správny a osobný úrad

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet  zamestnancov Správy finančnej kontroly Bratislava, ktorí využívajú kúpené motorové vozidlo

Výstupu

počet

2007 2008

28

28 33

Zabezpečiť refundáciu prostriedkov vynaložených na vzdelávanie zamestnancov Správy finančnej kontroly Bratislava vykonávajúcich vládny audit prostriedkov EÚ
nového programového obdobia do konca roka 2009.

Cieľ 8:

Monitorovanie cieľa:
Refundácia prostriedkov bola zabezpečená ŽoP 22220220004501, ŽoP 22220220009101, ŽoP 22220220004602.

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

Gestor:
Správa finančnej kontroly Bratislava, odbor ekonomicko-správny a osobný úrad
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Zdroj získavania údajov:
1) Údaje sa získavajú pravidelne mesačne v rámci vyhodnotenia plnenia príjmov a výdavkov, správa je predmetom rokovania porady vedenia SFK Bratislava.
2) Monitorovacia správa.
3) Účelové (neperiodické) vyhodnocovanie podľa jednotlivých programov/prvkov.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Zabezpečená refundácia prostriedkov

Výstupu

logická

2007 2008

áno

áno

Zabezpečiť, aby do 30.6.2011 bolo vyškolených 32 zamestnancov Správy finančnej kontroly Košice v špecifických oblastiach potrebných pre zabezpečenie vládneho
auditu v programovom období 2007 – 2013.

Cieľ 9:

Monitorovanie cieľa:
SFK Košice má v rámci Operačného programu Technická pomoc uzatvorenú Zmluvu o nenávratnom finančnom príspevku č. 22220220007 „Príprava kapacít SFK Košice
na výkon vládneho auditu prostriedkov EÚ čerpaných v programovom období 2007-2013 a súvisiace náklady s výkonom auditu“. V rámci realizácie aktivity č. 1
„Vzdelávanie zamestnancov v súvislosti s výkonom vládneho auditu k programovému obdobiu 2007-2013“ bolo vyškolených do konca roku 2010 celkom 45
zamestnancov, z toho 16 oprávnených zamestnancov podľa zmluvy o NFP, pričom toto 1 dvojdňové školenie organizácia zabezpečila v októbri 2008 vo VDZ VS Financie
Tatranská Lomnica. Prednášky boli k nasledovným tematickým blokom:
1. vnútorný audit (ďalej len „VA“) a postupy jeho vykonávania
2. definície, rozdelenie, vývoj vnútorného auditu vo svete a v SR
3. postupy vykonávania VA a správne využívanie jednotlivých metód a techník
4. audit prostriedkov EÚ v legislatíve Európskych spoločenstiev pre programové obdobie 2007-2013
5. medzinárodné štandardy používané pri výkone FK a VA
6. štandardy IIA pre profesionálnu prax.
V roku 2010 bola odmena lektora Správe finančnej kontroly Košice v rámci projektu 074030F refundovaná MVaRR SR vo výške 743,54 EUR.

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

Gestor:
Správa finančnej kontroly Košice, osobný úrad a ekonomické oddelenie

Zdroj získavania údajov:
Periodicita – štvrťročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet vyškolených zamestnancov Správy finančnej kontroly Košice

Výstupu

počet

2007 2008

16

32

Zabezpečiť mobilitu zamestnancov Správy finančnej kontroly Košice.
Cieľ 10:

Monitorovanie cieľa:
Osobné motorové vozidlo zakúpené 18.1.2010 bolo v roku 2010 organizácii refundované a v súlade so Zmluvou o NFP č. 22220220007 ho používalo v roku 2010 pri
služobných cestách súvisiacich s výkonom vládneho auditu prostriedkov EÚ programového obdobia 2007 - 2013 celkom 5 novoprijatých zamestnancov a 7 stávajúcich
zamestnancov oddelenia vládneho auditu EÚ.

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

Gestor:
Správa finančnej kontroly Košice, osobný úrad a ekonomické oddelenie

Zdroj získavania údajov:
Periodicita – štvrťročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet zamestnancov SFK Košice využívajúcich zakúpené osobné motorové vozidlo

Výstupu

počet

2007 2008

12

10 10

Zabezpečiť refundáciu finančných prostriedkov vynaložených na nákup motorového vozidla na prepravu zamestnancov Správy finančnej kontroly Zvolen realizujúcich
vládny audit finančných prostriedkov programového obdobia 2007 – 2013.

Cieľ 11:

Monitorovanie cieľa:
Správa finančnej kontroly Zvolen na základe predloženého projektu „Zabezpečenie mobility zamestnancov SFK Zvolen v súvislosti s programovým obdobím 2007 –
2013“ v rámci Operačného programu Technická pomoc v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220220005101 získala finančné prostriedky na nákup osobného motorového
vozidla v celkovej sume 11 949,81 €, ešte v roku 2009 z toho:
- zdroj 11S1 – Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) v sume 10 157,34 €
- zdroj 11S3 – Európsky fond regionálneho rozvoja (spolufinancovanie so ŠR) v sume 1 792,47 €.
Motorové vozidlo bolo zakúpené pre výkon vládnych auditov prostriedkov EÚ v rámci uvedeného projektu.
Na základe predloženej druhej žiadosti o platbu č. 22220220005503 na prvok 074 03 0F „Finančná kontrola a audit MVRR SR – MF SR získala organizácia refundované
finančné prostriedky (doplatok do celkovej sumy auta zakúpeného v roku 2009) vo výške 1 260,19 € z toho :
- zdroj 13S1 – Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) v sume 12,60 €,
- zdroj 11S3 – Európsky fond regionálneho rozvoja (spolufinancovanie so ŠR) v sume 1 247,59 €.

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

Gestor:
Správa finančnej kontroly Zvolen, odbor ekonomicko-správny
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Zdroj získavania údajov:
Zdroj - interný (odbor finančnej kontroly a odbor ekonomicko-správny).

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Zabezpečená refundácia finančných prostriedkov vynaložených na nákup motorového vozidla

Výstupu

logická

2007 2008

áno

áno

Komentár k programovej časti:

Ing. M. Chabada, Ing. O. Jančová, JUDr. D. Čabalová, Ing. S. Topor

Ing. Viera Beňová, Ing. Peter Orgován, Ing. Alena Dudová, Ing. Iveta Turčanová

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074030G - Solidarita a riadenie migračných tokov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

35   -  Iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0
0Spolu

Zabezpečiť funkčnosť a úlohy orgánu auditu vo vzťahu k všeobecnému programu Solidarita a riadenie migračných tokov.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľom prvku je zabezpečiť efektívnu implementáciu programu Solidarita a riadenie migračných tokov a to prostredníctvom overovania funkčnosti jednotlivých orgánov
zapojených do implementácie a overovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti prostriedkov programu. Na výkone auditov sa okrem samotných audítorov
podieľajú aj iní zamestnanci sekcie auditu a kontroly zodpovední za sprievodnú agendu súvisiacu so samotným výkonom auditov. Ide o činnosti súvisiace s refundáciami
platov audítorov, monitorovaniami, plánovacími činnosťami, prípravou správ, pracovnými stretnutiami a rokovaniami medzi implementačnými orgánmi. Celkový počet
zamestnancov sekcie auditu a kontroly ktorí boli zapojení do administrácie výkonu auditov predstavoval 12.
Merateľný ukazovateľ projektu dosiahol 400 %.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané na štvrťročnej báze.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet zamestnancov orgánu auditu participujúcich na implementácii projektu

Výstupu

počet

3 3 3 3

2007 2008

5

5

12

3 3

Komentár k programovej časti:

Ing. Stanislav Topor, odbor plánovania a metodiky MF SR

Ing. Iveta Turčanová, generálna riaditeľka sekcie auditu a kontroly MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07404 - Výkon ďalších funkcií Ministerstva financií SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 19 157 253 34 529 706 34 478 227
11E1   -  Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA) 9 000 9 000 0
11E3   -  Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva) 9 000 9 000 0
11H   -  Transfer od ostatných subjektov verejnej správy 85 017 85 017 85 017
11L1   -  Európsky fond pre rybné hospodárstvo (prostriedky EÚ) 0
11L2   -  Európsky fond pre rybné hospodárstvo - spolufinancovanie zo ŠR 0
126   -  zdroje na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP 2 000 2 000 0
127   -  zdroje na spolufinancovanie Nórskeho finančného mechanizmu 2 000 2 000 0
1319   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 3 520 158 3 520 157
1371   -  Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond - usmerňovacia sekcia (prostriedky EÚ) 0 2 482 2 482
1372   -  Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond - usmerňovacia sekcia (spolufinancovanie
zo ŠR) 0 827 827

13L1   -  Európsky fond pre rybné hospodárstvo (prostriedky EÚ) 0 33 983 33 983
13L2   -  Európsky fond pre rybné hospodárstvo - spolufinancovanie zo ŠR 0 11 298 11 298
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 2 129 809 2 129 809

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 376 653 376 653
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 9 701 9 701

19 264 270Spolu 40 721 636 40 648 156
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Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0740403 - Distribúcia kolkov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 4 036 380 4 900 295 4 900 295
4 036 380Spolu 4 900 295 4 900 295

Zabezpečiť financovanie provízie za distribúciu a predaj kolkových známok Slovenskej pošte v rokoch 2010 až 2012.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Ministerstvo financií SR zabezpečuje financovanie provízie za predaj kolkových známok Slovenskej pošte. Proces dosahovania cieľa je v súlade s časovým plánom.

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

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Zabezpečené financovanie provízie za distribúciu a predaj kolkových známok Slovenskej pošte

Výstupu

logická

áno áno áno áno

2007 2008

áno

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Eva Šušková, odbor financovania úradu MF SR

Ing. Marián Mravík, riaditeľ odboru financovania úradu MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0740409 - Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 4 812 427 3 375 726 3 375 725
1319   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 2 283 630 2 283 630

4 812 427Spolu 5 659 356 5 659 355

Do konca roku 2011 vybudovať informačný systém jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva kompatibilný s medzinárodnými štandardami.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Napĺňanie stanoveného cieľa „do konca roka 2011 vybudovať informačný systém jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva, ktorý bude kompatibilný s
medzinárodnými štandardami“ bolo sledované priebežne počas celého roka 2010. Za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa sú prostredníctvom Zmluvy o dielo č.
HP07/106 na dodávku Informačného systému pre jednotné účtovníctvo štátu s int. č. MF SR 4600000374 (ďalej ako „Zmluva“) zadefinované aktivity, ktoré boli v roku
2010 realizované úspešne v zmysle Dodatku č. 3 k Zmluve. Neboli zistené žiadne nedostatky pri dosahovaní a meraní napĺňania stanoveného cieľa.
Pri napĺňaní uvedeného cieľa bol dodržaný zmluvný rámec finančných prostriedkov alokovaných v rozpočte MF SR v súlade s odsúhlaseným harmonogramom aktivít.
Za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa boli v roku 2010 úspešne realizované aktivity zamerané na zabezpečenie implementačných prác podľa detailnej funkčnej
špecifikácie II, nasadenie plnej funkcionality systému, nasadenie plošného roll-outu, ako aj realizáciu školení určených pre administrátorov a používateľov IS JUŠ.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia štátneho výkazníctva

Zdroj získavania údajov:
Periodicita – ročná.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Vybudovaný informačný systém jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva

Výstupu

logická

2007 2008

áno

Do konca roku 2012 zabezpečiť uskutočňovanie školení a odbornej asistencie pri implementácii novej metodiky v oblasti účtovníctva štátneho sektora a samosprávy.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Za účelom dosiahnutia stanoveného cieľa „do konca roka 2012 zabezpečiť uskutočňovanie školení a odbornej asistencie pri implementácii novej metodiky v oblasti
účtovníctva štátneho sektora a samosprávy“ boli priebežne počas celého roka 2010 realizované odborné školenia pre pracovníkov subjektov verejnej správy. Realizácia
uvedených školiacich aktivít je zabezpečená v spolupráci s externým dodávateľom prostredníctvom Zmluvy o poskytovaní služieb uzatvorenej medzi Ministerstvom
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financií SR a Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach dňa 1.4.2009 s int. č. MF SR 4600000584. Neboli zistené žiadne nedostatky pri dosahovaní a meraní
napĺňania stanoveného cieľa.
Finančné prostriedky použité za účelom plnenia stanoveného cieľa boli vynaložené hospodárne s dôrazom na efektívne zabezpečenie zvyšovania kvalifikačnej úrovne
pracovníkov subjektov verejnej správy v oblasti implementácie novej metodiky v súlade s Medzinárodnými účtovnými štandardami pre verejnú správu.
V roku 2010 bolo pre pracovníkov subjektov verejnej správy zabezpečené odborné vzdelávanie zamerané najmä na konsolidovanú účtovnú závierku, účtovníctvo štátu a
samosprávy podľa princípov Medzinárodných účtovných štandardov pre verejnú správu, prácu s Informačným systémom pre Jednotné účtovníctvo štátu. Všetkým
prihláseným záujemcom o ponúkané školenia bolo vyhovené.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia štátneho výkazníctva

Zdroj získavania údajov:
Periodicita – ročná.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Uskutočnené školenia a odborná asistencia

Výstupu

logická

áno

2007 2008

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Mgr. Jana Vinceová, oddelenie správy systému štátnej pokladnice MF SR

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

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074040E - Technická asistencia finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11E1   -  Finančný mechanizmus EHP (príspevok krajín EFTA) 9 000 9 000 0
11E3   -  Nórsky finančný mechanizmus (príspevok Nórskeho kráľovstva) 9 000 9 000 0
126   -  zdroje na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP 2 000 2 000 0
127   -  zdroje na spolufinancovanie Nórskeho finančného mechanizmu 2 000 2 000 0

22 000Spolu 22 000 0

Počas implementácie finančných nástrojov dosiahnuť, aby 100% platieb pre konečných prijímateľov aj sprostredkovateľov bolo vyplatených zo strany platobného orgánu
do 15 pracovných dní od prijatia kompletnej a správnej žiadosti od Národného kontaktného bodu (Úradu vlády SR).

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
V termíne od 01.01.2010 do 31.12.2010 bolo spracovaných 416 žiadostí, z toho schválených a uhradených platobným orgánom bolo 320 žiadostí (76,9 %), 7 žiadostí
(1,7 %) bolo neschválených z dôvodu nedostatkov zistených v procese schvaľovania žiadostí o platbu (pri certifikačnom overení alebo finančnom overení), 70 žiadostí o
platbu bolo predložených a schválených vo výške 0,- € (16,8 %) a 19 žiadostí bude vyplatených v roku 2011 (4,6 %).
Z vyplatených žiadostí 100 % bolo schválených v termíne.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia európskych a medzinárodných záležitostí MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia európskych a medzinárodných záležitostí

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Percento platieb vyplatených platobným orgánom do 15 prac. dní

Výstupu

%

2007 2008

100

94

100

100

100

74

100 100

Komentár k programovej časti:

Ing. Ján Podhorský, oddelenie platieb iných finančných nástrojov MF SR

Mgr. Marcela Zubriczká, generálna riaditeľka sekcie európskych a medzinárodných záležitostí MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074040F - Podpora rozvojových úloh v oblasti informatizácie spoločnosti

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 10 308 446 26 253 685 26 202 206
11H   -  Transfer od ostatných subjektov verejnej správy 85 017 85 017 85 017
1319   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 1 236 528 1 236 527

10 393 463Spolu 27 575 230 27 523 751
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Do konca roku 2013 zabezpečiť podmienky pre poskytovanie 20 základných služieb verejnej správy v režime on-line a plne elektronicky tak, ako sú definované pre
členské štáty.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Stanovený cieľ a jeho plnenie posudzované prostredníctvom zvoleného merateľného ukazovateľa posudzujeme ako relevantné. Stanovené ukazovatele sa darí napĺňať
vzhľadom na východiskový stav zohľadňujúci 5 on-line služieb stanovených v roku 2005.
Uvedený cieľ považujeme za efektívny. Stanovené ukazovatele sú dlhodobo sledované v rámci celej EÚ (prostredníctvom pravidelne sa realizujúceho prieskumu
eGovernment Benchmark). Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.
Stanovené ciele sú užitočné a napomáhajú k zlepšeniu dostupnosti občanov voči verejnej správe prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov. Z 20
sledovaných elektronických služieb dosiahli v priebehu roka 2010 dve služby maximálnu úroveň sofistikovanosti - 5/5, resp. 4/4 („vykazovanie štatistických údajov“ a
„prihlásenie sa na vysoké školy“). Navyše u ďalších šiestich sledovaných služieb sme zaznamenali nárast v rámci ich úrovne sofistikovanosti. V roku 2010 boli vykonané
aktivity pre zlepšenie stavu sofistikovanosti u služieb, ktoré nedosahujú potrebnú úroveň služieb. Z dôvodu zabezpečenia kvalitnej implementácie (nielen 20 sledovaných)
elektronických služieb a najmä z dôvodu zamedzenia neefektívneho vynakladania finančných prostriedkov, prebehlo na Ministerstve financií SR prehodnotenie
vyhlásených výziev ako i analýza projektov, ktoré majú byť financované z prostriedkov EK prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OP IS),
resp. zo štátneho rozpočtu.
Pre odstránenie nedostatkov významného charakteru boli zo strany zodpovedných útvarov uskutočnené náležité opatrenia. Na základe zrealizovaných opatrení
očakávame v rokoch 2012 - 2013 progresívnejší rozvoj vo zvýšení počtu poskytovaných on-line služieb.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia informatizácie spoločnosti

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet zabezpečených základných služieb verejnej správy poskytovaných on-line

Výstupu

Počet

17 20

8

2007 2008

7

10

9

12

10

9

8 15

Komentár k programovej časti:

Ing. Lucia Pittnerová Fábryová, oddelenie informatizácie verejnej správy MF SR

Mgr. Miroslav Kukučka, poverený riadením sekcie informatizácie spoločnosti MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074040I - Technická pomoc nelimitovaná – Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

1371   -  Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond - usmerňovacia sekcia (prostriedky EÚ) 0 2 482 2 482
1372   -  Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond - usmerňovacia sekcia (spolufinancovanie
zo ŠR) 0 827 827

0Spolu 3 310 3 310

V roku 2009 získať skúsenosti z členských krajín EÚ v oblasti čerpania finančných prostriedkov v rámci štrukturálnych fondov.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Pôvodný termín ukončenia realizácie projektu bol 30.6.2008. Na základe žiadosti MF SR bol zo strany MP SR termín predĺžený do 31.12.2008. Projekt bol napokon
predĺžený do 31.12.2010. V rámci spolupráce s členskými krajinami EÚ boli získané skúsenosti z oblasti čerpania finančných prostriedkov v rámci EAGGF. Získané
pracovné skúsenosti boli jednotlivými zamestnancami využité pri úprave systémov finančného riadenia programového obdobia 2004 – 2006. Zároveň skúsenosti slúžia
pre modifikáciu finančného riadenia v programovom období 2007 – 2013. Daný projekt je k 31.12.2010 ukončený.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia európskych a medzinárodných záležitostí MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia európskych a medzinárodných záležitostí

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Získané pracovné skúsenosti

Výstupu

logická

2007 2008

áno

áno

áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Viviana Štefanková, odbor koordinácie finančného riadenia MF SR

Mgr. Marcela Zubriczká, generálna riaditeľka sekcie európskych a medzinárodných záležitostí MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074040J - Finančné riadenie MVRR SR – MF SR
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 206 636 206 636

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 37 265 37 265
0Spolu 243 901 243 901

Zabezpečiť komplexný systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Z dôvodu opatrenia č. MF/07649/2009-23 zo dňa 3.3.2009 o obmedzení realizácie tuzemských a zahraničných pracovných ciest sú znížené aktivity v rámci projektu
„Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pracovníkov certifikačného orgánu zapojených do finančného riadenia ŠF a KF“, nakoľko je obmedzená možnosť zúčastňovať sa
zahraničných a tuzemských seminárov a školení, ktoré neorganizuje MF SR. V roku 2010 bola realizovaná aj výučba anglického jazyka a počítačové školenia ECDL pre
zamestnancov certifikačného orgánu za účelom zvýšenia úrovne jazykových a počítačových vedomostí. Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí k 31.12.2010
zaslala na riadiaci orgán 28 žiadostí o platbu, z toho 13 refundácií, 4 žiadosti o zálohovú platbu a 11 zúčtovaní zálohovej platby. Cieľ je priebežne napĺňaný.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia európskych a medzinárodných záležitostí MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia európskych a medzinárodných záležitostí

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Zabezpečený komplexný systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu

Výstupu

logická

2007 2008

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Viviana Štefanková, odbor koordinácie finančného riadenia MF SR

Mgr. Marcela Zubriczká, generálna riaditeľka sekcie európskych a medzinárodných záležitostí MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074040K - Posilňovanie administratívnych kapacít MVRR SR – MF SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 1 401 010 1 401 010

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 247 237 247 237
0Spolu 1 648 247 1 648 247

Zabezpečiť kvalitné ľudské zdroje pre výkon oprávnených činností súvisiacich s implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Komentár za sekciu európskych a medzinárodných záležitostí MF SR:
Za prvý polrok 2010 boli refundované mzdy a odvody zamestnávateľa spolu za 129 zamestnancov MF SR. Na riadiaci orgán, ktorým bol v druhom polroku 2010 ÚV SR,
bola predložená 1 žiadosť o platbu s refundáciou mzdových výdavkov oprávnených zamestnancov sekcie európskych a medzinárodných záležitostí, odboru financovania
úradu a sekcie informatizácie spoločnosti za obdobie január - august 2010.
Cieľ bol priebežne plnený.

Komentár za sekciu auditu a kontroly MF SR:
K 31.12.2010 bol stav v plnení cieľa 1 nasledovný:
V priebehu roka bolo z OP TP v priemere refundovaných 42 zamestnancov sekcie auditu a kontroly MFSR.
Plnenie cieľa prvku za sekciu auditu a kontroly je na 100 %.
Vo vzťahu k definovanému cieľu (116 zamestnancov) je potrebné pripočítať počty refundovaných zamestnancov sekcie európskych a medzinárodných záležitostí, ako aj
odboru financovania úradu a oddelenia projektového riadenia, sekcie informatizácie spoločnosti.

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

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia európskych a medzinárodných záležitostí, sekcia auditu a kontroly

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný.
Periodicita za sekciu európskych a medzinárodných záležitostí MF SR – priebežná.
Za sekciu auditu a kontroly MF SR sú údaje získavané na polročnej báze.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet oprávnených zamestnancov, ktorých mzda je financovaná z OP TP

Výstupu

Počet

2007 2008

128

116

129

116

121

97
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Zabezpečiť finančné zdroje pre financovanie personálnych nákladov zamestnancov Správy finančnej kontroly Bratislava vykonávajúcich vládny audit čerpania
prostriedkov EÚ v programovom období 2007 – 2013.

Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
a) Posúdenie relevantnosti – bez pripomienok.
b) Posúdenie efektívnosti a hospodárnosti – bez pripomienok.
c) Posúdenie účinnosti dosahovania cieľov prostredníctvom aktivít – refundované prostriedky boli v zmysle uznesenia vlády SR č. 90/2008 použité na zabezpečenie
plnenia funkcie a zabezpečenie plnenia vecných úloh SFK Bratislava, financovanie mzdových a ostatných náležitostí oprávnených zamestnancov podieľajúcich sa na
implementácii štrukturálnych fondov.

V rámci projektu bola zabezpečená výplata miezd za mesiac december vrátane odvodov, ďalej boli v zmysle cit. uznesenia vlády použité prostriedky na dofinancovanie
obstarania multifunkčného zariadenia a čiastočné finančné krytie obstarania notebookov (v rámci plánu obnovy výpočtovej techniky SFK Bratislava).

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

Gestor:
Správa finančnej kontroly Bratislava, odbor ekonomicko-správny a osobný úrad

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Zabezpečené finančné zdroje na Správe finančnej kontroly Bratislava

Výstupu

logická

2007 2008

áno

áno

Dovybaviť Správu finančnej kontroly Bratislava výpočtovou technikou a príslušenstvom pre zabezpečenie efektívneho výkonu jej činností súvisiacich s programovým
obdobím 2007 – 2013.

Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Úloha nebola realizovaná, dodatkom č.1 ku Zmluve o poskytnutí NFP č. 22220420009 na základe predchádzajúcej žiadosti SFK Bratislava bol stanovený nový
(odsunutý) termín plnenia na august 2011.

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

Gestor:
Správa finančnej kontroly Bratislava, odbor ekonomicko-správny a osobný úrad

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet zabezpečenej výpočtovej techniky pre zamestnancov Správy finančnej kontroly Bratislava

Výstupu

počet

2007 2008

10

Zabezpečiť refundáciu prostriedkov vynaložených na osobné náklady zamestnancov Správy finančnej kontroly Bratislava vykonávajúcich vládny audit prostriedkov EÚ
nového programového obdobia do konca roka 2009.

Cieľ 5:

Monitorovanie cieľa:
Refundácia prostriedkov bola zabezpečená ŽoP 22220320003602 a ŽoP 22220320003501.

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

Gestor:
Správa finančnej kontroly Bratislava, odbor ekonomicko-správny a osobný úrad

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Zabezpečená refundácia prostriedkov

Výstupu

logická

2007 2008

áno

áno

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

Monitorovanie cieľa:
Úloha bola pre rok 2010 splnená.

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

Gestor:
Správa finančnej kontroly Bratislava, odbor ekonomicko-správny a osobný úrad
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Zdroj získavania údajov:
1) Údaje sa získavajú pravidelne mesačne v rámci vyhodnotenia plnenia príjmov a výdavkov, správa je predmetom rokovania porady vedenia SFK Bratislava.
2) Monitorovacia správa.
3) Účelové (neperiodické) vyhodnocovanie podľa jednotlivých programov/prvkov.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

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

Výstupu

počet

2007 2008

28

28

Zabezpečiť dostatočný počet štátnych zamestnancov Správy finančnej kontroly Košice vykonávajúcich vládny audit súvisiaci s programovým obdobím 2007 – 2013.
Cieľ 7:

Monitorovanie cieľa:
Financovanie plnenia cieľa bolo zabezpečené v roku 2010 až po delimitácii agendy OP TP na Úrad vlády SR, teda v rámci projektu 0AT0203.

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

Gestor:
Správa finančnej kontroly Košice, osobný úrad a ekonomické oddelenie

Zdroj získavania údajov:
Periodicita – štvrťročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet oprávnených zamestnancov, ktorých mzda je refundovaná z prostriedkov OP TP

Výstupu

počet

2007 2008

24

Zabezpečiť refundáciu prostriedkov vynaložených na osobné náklady zamestnancov Správy finančnej kontroly Zvolen vykonávajúcich vládny audit prostriedkov EÚ
programového obdobia 2007 – 2013.

Cieľ 8:

Monitorovanie cieľa:
Správa finančnej kontroly Zvolen na základe predloženého projektu „Zabezpečenie personálnych kapacít SFK Zvolen na výkon činnosti do konca roku 2009 v súvislosti s
programovým obdobím 2007 – 2013“ v rámci Operačného programu Technická pomoc v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220320004501 získala finančné prostriedky -
refundované osobné náklady (mzdy a odvody) zamestnancov za roky 2007 a 2008 v súvislosti s programovým obdobím 2007 a 2013 v sume 28 891,18 €, z toho:
11S1 – Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) v sume 24 557,50 €
11S3 – Európsky fond regionálneho rozvoja (spolufinancovanie so ŠR) v sume 4 333,68 €.

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

Gestor:
Správa finančnej kontroly Zvolen, odbor ekonomicko-správny

Zdroj získavania údajov:
Zdroj - interný (odbor finančnej kontroly a odbor ekonomicko-správny).

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Zabezpečená refundácia prostriedkov na osobné náklady oprávnených zamestnancov SFK Zvolen

Výstupu

logická

2007 2008

áno

áno

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

Cieľ 9:

Monitorovanie cieľa:
DataCentrum prevádzkuje 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.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet oprávnených zamestnancov DataCentra, ktorých mzda je financovaná z OP TP

Výstupu

počet

2007 2008

15

15

15

15

15

15

Komentár k programovej časti:
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Ing. P. Roba, Ing. S. Topor, Ing M. Chabada, Ing. O. Jančová, JUDr. D. Čabalová, D. Ondrušová

Mgr. M. Zubriczká, Ing. I. Turčanová, Ing. Beňová, Ing. P. Orgován, Ing. A. Dudová, Ing. A. Kotian

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074040L - Informačné systémy MVRR SR – MF SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 455 948 455 948

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 80 466 80 466
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 9 701 9 701

0Spolu 546 116 546 116

Zabezpečiť rozšírenie funkcionality informačného systému CEDIS, vrátane zabezpečenia prepojenia s ITMS.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Komentár za sekciu európskych a medzinárodných záležitostí MF SR:
Cieľ je priebežne napĺňaný a zároveň sú relevantne faktúry refundované prostredníctvom projektov financovaných OP TP:
- ISUF – zabezpečenie podpory produktívnej prevádzky pre roky 2009 – 2011
- ISUF – zabezpečenie projektu EURO konverzia – projekt je ukončený
- Realizácia vyššej verzie systému ISUF – projekt je ukončený.

Komentár za sekciu auditu a kontroly MF SR:
Prvý blok vzdelávacích aktivít zameraných na oboznámenie sa s novou verziou IS CEDIS sa realizoval v 5 jednodňových termínoch, t. j. 25., 26., 27., 31. marca a 1.
apríla 2009. Celkový počet účastníkov dosiahol 190 osôb. Ďalšie školenia zamerané na testovanie/oboznamovanie sa s novovytvorenými modulmi/funkcionalitami CEDIS
-u sú predbežne naplánované na rok 2011.

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

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia európskych a medzinárodných záležitostí, sekcia auditu a kontroly

Zdroj získavania údajov:
Zdroj – interný.
Periodicita za sekciu európskych a medzinárodných záležitostí MF SR – priebežná.
Za sekciu auditu a kontroly MF SR sú údaje získavané na polročnej báze.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet vyškolených zamestnancov v obsluhe CEDISu

Výstupu

počet

2007 2008

190

10

0

10

Zabezpečiť refundáciu finančných prostriedkov vynaložených na hardvérové a softvérové vybavenie Správy finančnej kontroly Zvolen pre efektívnu realizáciu vládneho
auditu finančných prostriedkov programového obdobia 2007 – 2013.

Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Správa finančnej kontroly Zvolen na základe predloženého projektu „Počítačové zabezpečenie činností SFK Zvolen v súvislosti s programovým obdobím 2007 – 2013“ v
rámci Operačného programu Technická pomoc v súlade so žiadosťou o platbu č. 22220420007601 získala finančné prostriedky – refundované, ktoré organizácia použila
na nákup štyroch notebookov, PC a tlačiareň pre nových zamestnancov v súvislosti s programovým obdobím 2007 až 2013 v sume 5 139,57 €, z toho:
11S1 – Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) v sume 4 368,63 €
11S3 – Európsky fond regionálneho rozvoja (spolufinancovanie so ŠR) v sume 770,94 €.
Projekt a jeho financovanie bolo ukončené.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia auditu a kontroly.

Gestor:
Správa finančnej kontroly Zvolen, odbor ekonomicko-správny

Zdroj získavania údajov:
Zdroj interný (odbor finančnej kontroly a odbor ekonomicko-správny).

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Zabezpečená refundácia fin. prostried. vynalož. na nákup výp. techniky pre zamestnancov SFK Zvolen

Výstupu

logická

2007 2008

áno

áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Monika Tóthová, MF SR, Ing. Stanislav Topor, MF SR, Ing. Oľga Jančová, SFK Zvolen

Mgr. M. Zubriczká, GR SEaMZ MF SR, Ing. I. Turčanová GR SAaK , Ing. P. Orgován, riaditeľ SFK Zvolen

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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074040M - Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov MVRR SR – MF SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 66 215 66 215

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 11 685 11 685
0Spolu 77 900 77 900

Zabezpečiť Implementáciu systému podpory zavádzania inovatívnych finančných nástrojov.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Materiál „Návrh na výber alternatívy implementácie holdingového fondu na základe rozpracovaných alternatív implementácie iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike v
programovom období 2007 – 2013 a návrh implementačných dokumentov k iniciatíve JEREMIE“ bol vládou SR schválený 17.12.2008. 23. decembra 2008 bola
podpísaná Rámcová zmluva o implementácii iniciatívy JEREMIE v SR medzi Európskym investičným fondom (EIF) a SR. 21. marca 2009 bola v obchodnom registri
zapísaná nová spoločnosť s ručením obmedzeným – Slovenský záručný a rozvojový fond, s.r.o. (SPV). Táto nová spoločnosť bude spolu s EIF tvoriť holdingový fond,
prostredníctvom ktorého sa budú implementovať nástroje finančného inžinierstva v rámci iniciatívy JEREMIE v SR. Uznesením č. 249 zo dňa 25.3.2009 schválila vláda
SR návrh na vymenovanie členov investičnej rady v zmysle článku 5 ods. 5.3 Rámcovej zmluvy o implementácii Iniciatívy JEREMIE v Slovenskej republike medzi SR a
EIF zo dňa 23.12.2008. Investičná rada má 7 členov, ktorými sú zástupcovia riadiacich orgánov, ministerstva financií a dvaja experti. MF SR s platnosťou od 1.2.2009
aktualizovalo Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu na programové obdobie 2007 - 2013, verzia 4.0 za účelom stanovenia finančných
tokov v súvislosti s prevodom tranže prijímateľovi - holdingovému fondu. S účinnosťou od 28.2.2009 Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR vydalo Metodický
pokyn CKO č. 6 k implementácii časti operačného programu iniciatívou JEREMIE pre programové obdobie 2007 - 2013 za účelom presnejšieho vymedzenia
implementácie časti operačného programu iniciatívou JEREMIE v systéme riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007 - 2013. Uvedený metodický pokyn bol
následne aktualizovaný dňa 3.9.2009 a 22.9.2009. Dňa 28.10.2009 boli podpísané zmluvy o financovaní medzi EIF a MH SR, MŠ SR a MVRR SR.
Dňa 28.1.2010 sa na stretnutí medzi MF SR, SZRB, EIF a riadiacimi orgánmi dohodol systém paušálneho odmeňovania EIF v rámci vykonávania činnosti holdingového
fondu JEREMIE v SR. V rámci týchto zmien MF SR predložilo na rokovanie vlády SR materiál „Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č.752/2009“ dňa
26.4.2010, ktorý odzrkadľoval zmenu odmeňovania EIF zo systému preplácania výdavkov na paušálne platby v súlade s nariadením rady ES č. 284/2009, ktoré
novelizuje čl. 44 nariadenia rady ES č. 1083/2006. Materiál obsahoval v dôsledku oneskorenia pri predkladaní revízie OP IS na Európsku komisiu takisto zmenu
niektorých úloh z uznesenia vlády SR č. 752/2009, najmä rozdelenie pôvodného dodatku č. 1 na dve časti:
- Nový dodatok č. 1 (rieši zmeny v rámci paušálneho odmeňovania EIF, alokácie MŽP SR, štatútu investičnej rady SZRF)
- Nový dodatok č. 2 (rieši zmeny alokácie OP IS).
Dňa 26.4.2010 vláda SR uznesením č. 265/2010 schválila materiál „Návrh na zmenu a doplnenie uznesenia vlády SR č.752/2009“.
Dňa 28.4.2010 bol podpísaný dodatok č.1 k Rámcovej zmluve o implementácii iniciatívy JEREMIE v SR.
V dňoch 11.10.-14.10.2010 sa uskutočnila návšteva audítorov EDA za účelom výkonnostného auditu JEREMIE a následne 26.10.2010 priebežné hodnotenie úlohy EIF v
rámci JEREMIE.
Dňa 22.12.2010 sa podpísal balík zmlúv Holdingového fondu (Zmluva o holdingovom fonde, Dohoda spoločníkov, Spoločenská zmluva).
Dňa 31.12.2010 sa na rokovanie vlády SR predložil Dodatok č. 2 k Rámcovej zmluve a tým sa do finálnej podoby upravila organizačná účasť, implementačné procesy a
alokácie RO na iniciatívu JEREMIE. Podpisom Dodatku č. 2 k Rámcovej zmluve sa oficiálne stávajú účinnými všetky implementačné zmluvy a EIF sa oficiálne stáva
spoločníkom holdingového fondu JEREMIE.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia európskych a medzinárodných záležitostí MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia európskych a medzinárodných záležitostí

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Vytvorený systém podpory zavádzania inovatívnych finančných nástrojov

Výstupu

logická

2007 2008

áno

áno

áno

áno

nie

áno

Zabezpečiť implementáciu systému podpory verejno-súkromného partnerstva (PPP) v rámci inovatívnych finančných nástrojov.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ bol splnený v časti pokrývajúcej systém podpory verejno-súkromného partnerstva (PPP), ktorej gestorom je sekcia štátneho výkazníctva.
Sekcia štátneho výkazníctva aktualizovala metodický dokument „Kódex riadenia prípravy PPP projektu“, ktorý bol doplnený o spôsob riadenia realizácie PPP a o
poznatky vyplývajúce z aplikačnej praxe pri príprave PPP projektov na Slovensku.
Sekcia štátneho výkazníctva vypracovala aj materiál „Štúdia o možnosti využitia fondov EÚ v PPP projektoch“, ktorý bol v decembri 2010 schválený poradou vedenia MF
SR a k 31. decembru 2010 prebiehalo vyhodnocovanie pripomienok k materiálu uplatnených v rámci medzirezortného pripomienkového konania.
Sekcia štátneho výkazníctva zabezpečovala kontrolu dodržiavania metodických dokumentov MF SR pri príprave PPP projektov a dobrej praxe u 4 subjektov verejnej
správy, ktoré pripravovali, resp. pripravujú PPP projekty, a to u Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku,
Košického samosprávneho kraja a mesta Košice.
Na základe vládou SR schválenej „Analýzy právnych predpisov vo vzťahu k realizovateľnosti projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP) v Slovenskej republike a
návrhu legislatívnych opatrení v oblasti PPP“ boli vykonané nasledovné legislatívne opatrenia:
- prijatý zákon č. 503/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a o doplnení niektorých zákonov (účinný od 1.1.2010).
- prijatý zákon č. 510/2010 Z. z, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (účinný od 1.1.2011)
- prijatý zákon č. 556/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (účinný od 31.12.2010)
- prijatý zákon č. 504/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Týmto zákonom sa novelizuje aj zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (v článku III.) (účinný od 1.1.2010)
- prijatý zákon č. 118/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších
predpisov (účinný od 1.7.2010)
 - prijatý zákon č. 103/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a
iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (účinný od 1.5.2010).

Ešte v roku 2009 schválilo MF SR poskytnutie konzultačnej a finančnej podpory Košickému samosprávnemu kraju (KSK) ako zadávateľovi PPP projektu "Administratívne
a kreatívne centrum Košického samosprávneho kraja", pričom v roku 2010 prebehlo verejné obstarávanie (VO) poradcu na vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti,
prípravu súťažiteľného PPP projektu, realizáciu VO koncesionára, uzatváranie koncesnej zmluvy a finančné uzatvorenie PPP projektu. Toto VO však bolo zrušené (zo 6
uchádzačov bolo 5 vylúčených pre nesplnenie podmienok účasti). V súčasnosti prebieha nové VO na poradcu pre KSK.

V roku 2010 schválilo MF SR poskytnutie konzultačnej a finančnej podpory dvom zadávateľom PPP projektov:
- mestu Košice pre projekt „Integrovaný dopravný systém mesta Košice“
- Žilinskej Univerzite pre projekt „Vedecko-technologický park Žilina“.
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*Monitorovanie cieľa č. 2 pokračuje v rámci komentára k programovej časti.

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Vytvorený systém podpory verejno-súkromného partnerstva (PPP) v rámci inovatívnych finanč. nástrojov

Výstupu

logická

2007 2008

áno áno

áno

áno

Komentár k programovej časti:

*Pokračovanie monitorovania cieľa č. 2.

Poskytovaním konzultačnej a finančnej podpory MF SR vytvára prostredie pre prípravu a realizáciu pilotných PPP projektov na Slovensku, čiastočne financuje náklady na
prípravu PPP projektov zo schémy technickej pomoci pre PPP, aktívne sa zúčastňuje na riadení prípravy PPP projektov a na základe získaných skúseností sa na MF SR
buduje znalostné a komunikačné centrum v oblasti PPP.

V rámci aktivít smerovaných k zvýšeniu kvalifikácie a informovanosti verejného sektora v oblasti PPP a podpory výmeny skúseností získaných pri príprave a realizácii
jednotlivých PPP projektov sa v apríli uskutočnilo školenie realizačného tímu a riadiaceho výboru pre prípravu PPP projektu „Administratívne a kreatívne centrum Košického
samosprávneho kraja“ a v júni školenie s názvom „Výklad koncesnej zmluvy“.

Vzhľadom na špecifický charakter systému podpory verejno-súkromného partnerstva (PPP) bola na obdobie 2010 – 2012 táto časť oddelená od ostatných foriem inovatívnych
finančných nástrojov a to vytvorením nového cieľa: Implementácia systému podpory verejno-súkromného partnerstva (PPP) v rámci inovatívnych finančných nástrojov.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia štátneho výkazníctva

Ing. K. Kováčová, odbor medz. vzťahov MF SR, Mgr. K. Dlabajová, sam. odd. partner. projektov MF SR

Mgr. M. Zubriczká, GR sek. eur. a medz. zálež. MF SR, Ing. J. Kolesárová, ved. s. odd. part. proj.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074040N - Technická asistencia OP INTERACT II 2007-2013

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

Monitorovanie cieľa:
Projekt v rámci OP INTERACT II má sekcia európskych a medzinárodných záležitostí schválený na riadiacom orgáne, ktorým je Bratislavský samosprávny kraj.
Do 31.12.2010 boli v auguste 2009 na riadiaci orgán predložené dve žiadosti o platbu - žiadosť o refundáciu a žiadosť o zálohovú platbu. V decembri 2010 bola
poskytnutá zálohová platba zúčtovaná.
Cieľ je zatiaľ priebežne napĺňaný.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia európskych a medzinárodných záležitostí MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia európskych a medzinárodných záležitostí

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

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

Výstupu

počet

71 71 71

2007 2008

29

71

34

71 71

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

Monitorovanie cieľa:
Cieľom prvku je zabezpečiť efektívnu implementáciu programu INTERRACT a to prostredníctvom overovania funkčnosti systémov riadenia a kontroly v orgánoch
zapojených do implementácie programu a overovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov programu. Sekcia auditu a kontroly je
orgánom auditu programu, t. j. je zodpovedná za zabezpečenie procesu výkonu auditov programu INTERRACT. Vzhľadom na nízky objem prostriedkov rozpočtu
programu na výkon auditov, však sekcia auditu a kontroly nebola schopná pokryť reálne náklady spojené s výkonom všetkých plánovaných auditov. Z tohto dôvodu sa v
roku 2010 realizoval len 1 audit programu INTERRACT. Merateľný ukazovateľ projektu za rok 2010 tak dosiahol 50 %.

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

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané na štvrťročnej báze.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet auditov vykonaných počas realizácie a po skončení projektu

Výstupu

počet

2 2 2 2

2007 2008

1

2

1

2 2

Komentár k programovej časti:
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Ing. Pavol Roba, odb. koord. fin. riadenia MF SR, Ing. Stanislav Topor, odb. plán. a metodiky MF SR

Mgr. M. Zubriczká, GR sek. eur. a medz. zálež., Ing. I. Turčanová, GR sek. auditu a kontroly MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11L1   -  Európsky fond pre rybné hospodárstvo (prostriedky EÚ) 0
11L2   -  Európsky fond pre rybné hospodárstvo - spolufinancovanie zo ŠR 0
13L1   -  Európsky fond pre rybné hospodárstvo (prostriedky EÚ) 0 33 983 33 983
13L2   -  Európsky fond pre rybné hospodárstvo - spolufinancovanie zo ŠR 0 11 298 11 298

0Spolu 45 282 45 282

Zabezpečiť funkčnosť certifikačného orgánu vo vzťahu k operačnému programu Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Projekt v rámci OP Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 má sekcia európskych a medzinárodných záležitostí schválený riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo
pôdohospodárstva SR.
Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí k 31.12.2010 podala 3 žiadosti o platbu – refundáciu.
Cieľ je zatiaľ priebežne napĺňaný.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia európskych a medzinárodných záležitostí MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia európskych a medzinárodných záležitostí

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

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

Výstupu

počet

28 28 28

2007 2008

28

28

32

28 28

Realizovať efektívny výkon auditov v rámci OP Rybné hospodárstvo SR 2007 – 2013 v súlade s príslušnými požiadavkami EÚ.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľom prvku je podporovať efektívnu implementáciu operačného programu Rybné hospodárstvo (OP Rybné hospodárstvo) a to overovaním účinnosti riadiacich a
kontrolných mechanizmov orgánov, ktoré sú zapojené do implementácie a prostredníctvom overovania hospodárnosti nakladania s prostriedkami alokovanými na
program. Uvedené ciele sa realizujú výkonom systémového auditu a auditom operácií OP Rybné hospodárstvo. Audit operácií sa uskutočnil v 1. polroku 2010, systémový
audit v 2. polroku roka 2010.
Aktuálne plnenie prvku vo vzťahu k plánu predstavuje 100 %.

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

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané na polročnej báze.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

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

Výstupu

počet

2 2 2

2007 2008

1

1

2

2 2

Komentár k programovej časti:

Ing. Pavol Roba, odb. koord. fin. riadenia MF SR, Ing. Stanislav Topor, odb. plán. a metodiky MF SR

Mgr. M. Zubriczká, GR sek. eur. a medz. zálež., Ing. I. Turčanová, GR sek. auditu a kontroly MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

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

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku ešte nebola podpísaná. Na základe toho doteraz neboli na riadiaci orgán predložené žiadosti o platbu (refundácie).
Plnenie merateľných ukazovateľov bude zabezpečené až v roku 2011.
Cieľ sa zatiaľ plní na 0 %.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia európskych a medzinárodných záležitostí MF SR.
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Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia európskych a medzinárodných záležitostí

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

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

Výstupu

počet

28 28 28

2007 2008

0

28

0

28 28

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

Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľom prvku je zabezpečiť efektívnu implementáciu programu cezhraničnej spolupráce SR-ČR (CBC SR-ČR) a to prostredníctvom overovania funkčnosti jednotlivých
orgánov zapojených do implementácie a overovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov programu. Tieto ciele sa dosahujú
prostredníctvom výkonu systémových auditov a auditov operácií. V prvej polovici roka 2010 sa realizoval audit operácií a v druhej polovici roka sa realizoval systémový
audit programu CBC SR-ČR. Merateľný ukazovateľ projektu tak dosiahol 100 %.

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

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané na polročnej báze.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet auditov vykonaných počas realizácie programu CBC CR–SR

Výstupu

počet

2 2 2

2007 2008

1

1

2

2 2

Komentár k programovej časti:

Ing. Pavol Roba, odb. koord. fin. riadenia MF SR, Ing. Stanislav Topor, odb. plán. a metodiky MF SR

Mgr. M. Zubriczká, GR sek. eur. a medz. zálež., Ing. I. Turčanová, GR sek. auditu a kontroly MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

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

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľom prvku je zabezpečiť efektívnu implementáciu programu cezhraničnej spolupráce PL-SR (CBC PL-SR) a to prostredníctvom zapojenia sa do overovania funkčnosti
orgánov implementujúcich program a overovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov programu. Sekcia auditu a kontroly nie je
priamo zodpovedná za výkon systémových auditov ani auditov operácií programu, ale spolupracuje s orgánom auditu programu CBC PL-SR, ktorým je Ministerstvo
regionálneho rozvoja Poľskej republiky. V roku 2010 bola sekcia auditu a kontroly požiadaná o zapojenie sa do výkonu len auditu operácií. Do výkonu systémového
auditu programu nebola sekcia auditu a kontroly v roku 2010 zapojená. Merateľný ukazovateľ projektu tak dosiahol 50 %.

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

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané na polročnej báze.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

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

Výstupu

: počet

2 2 2 2

2007 2008

1

1

1

2 2

Komentár k programovej časti:

Ing. Stanislav Topor, odbor plánovania a metodiky MF SR

Ing. Iveta Turčanová, generálna riaditeľka sekcie auditu a kontroly MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074040R - Technická asistencia Švajčiarskeho finančného mechanizmu

Zabezpečiť funkčnosť platobného orgánu vo vzťahu k Švajčiarskemu finančnému mechanizmu.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
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V období realizácie projektu v rámci Švajčiarskeho finančného mechanizmu je cieľ napĺňaný prostredníctvom refundácie oprávnených výdavkov spojených so
zabezpečením funkčnosti platobného orgánu. V roku 2010 sa neuskutočnili žiadne stretnutia so švajčiarskymi partnermi v zahraničí, na ktorých by bol prítomný zástupca
platobného orgánu. Od januára 2011 prechádza daný projekt do kompetencie Úradu vlády SR. Cieľ sa zatiaľ plní na 0 %.

Údaje o plnení cieľa verifikuje sekcia európskych a medzinárodných záležitostí MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia európskych a medzinárodných záležitostí

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet vykonaných služob ciest  zamestnancov plat. orgánu počas implementácie Švajč. fin. mechanizmu

Výstupu

počet

2 2 2

2007 2008

1 0

4 2

Zabezpečiť funkčnosť orgánu pre audit vo vzťahu k Švajčiarskemu finančnému mechanizmu.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľom prvku je zabezpečiť efektívnu implementáciu Švajčiarskeho finančného mechanizmu prostredníctvom overovania funkčnosti systémov riadenia a kontroly v
orgánoch zapojených do implementácie programu a overovania hospodárnosti, efektívnosti, účelnosti a účinnosti vynakladania prostriedkov programu. Sekcia auditu a
kontroly v roku 2010 zabezpečila výkon auditu operácií ktorý sa uskutočnil v 1. polroku 2010. Merateľný ukazovateľ projektu za rok 2010 tak dosiahol 100 %.

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

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia auditu a kontroly

Zdroj získavania údajov:
Údaje sú získavané na polročnej báze.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet auditov vykonaných počas implementácie Švajčiarskeho finančného mechanizmu

Výstupu

počet

2 2 2 2

2007 2008

1

1

1

1 2

Komentár k programovej časti:

Ing. V. Štefanková, odb. koor. fin. riadenia MF SR, Ing. S. Topor, odb. plán. a metodiky MF SR

Mgr. M. Zubriczká, GR sek. eur. a medz. zálež., Ing. I. Turčanová, GR sek. auditu a kontroly MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07406 - Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakteru

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 28 282 169 51 619 049 51 599 190
1318   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2008 (nevyčerpané prostriedky z r. 2008) 0 2 500 000 2 500 000
1319   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 3 417 708 3 417 706

28 282 169Spolu 57 536 757 57 516 896

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0740601 - Informačný systém pre systém štátnej pokladnice

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 14 608 875 15 438 177 15 425 930
1319   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 1 314 282 1 314 280

14 608 875Spolu 16 752 459 16 740 209

V rokoch 2010 až 2012 zabezpečiť pozáručný servis, poskytované štandardné služby softvérovej  podpory a aktualizáciu licencií SW Informačného systému pre systém
štátnej pokladnice.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
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a) Stanovený cieľ zabezpečiť pozáručný servis, poskytované štandardné služby softvérovej podpory a aktualizáciu licencií SW Informačného systému pre systém štátnej
pokladnice bol v roku 2010 splnený na 100 %. Neboli zistené žiadne nedostatky pri dosahovaní a meraní požadovanej hodnoty stanoveného kritéria.
b) Pri napĺňaní uvedeného cieľa boli použité finančné prostriedky alokované v rozpočte MF SR, ktoré boli vynaložené efektívne a hospodárne za účelom dosiahnutia
maximálnej hodnoty merateľného ukazovateľa stanoveného cieľa.
c) V roku 2010 bol stanovený cieľ dosiahnutý v spolupráci s externým dodávateľom prostredníctvom:
1) Zmluvy o poskytovaní služieb štandardnej podpory a údržby softvérových produktov s int. č. 4600000677, ktorá bola uzatvorená medzi Ministerstvom financií SR a
spoločnosťou Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o. dňa 30.12.2009. Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie poskytovania služieb súvisiacich s údržbou softvérových produktov
a licencií pre Informačný systém pre systém štátnej pokladnice, ktoré sú v správe MF SR.
2) Zmluvy o poskytovaní aplikačnej podpory pre Informačný systém pre systém štátnej pokladnice s int. č. 4600000679, ktorá bola uzatvorená medzi Ministerstvom
financií SR a spoločnosťou Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o. dňa 11.01.2010. Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie podpory kľúčových používateľov a administrátorov
Informačného systému pre systém štátnej pokladnice a riešenie ich požiadaviek.

Údaje o plnení cieľa verifikuje odbor informatiky MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia štátneho výkazníctva

Zdroj získavania údajov:
Periodicita – ročná.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Percento zabezpečenia pozáručného servisu, úprav SW, SW podpory a aktualizácie licencií

Výstupu

%

100

2007 2008

100

100

100

100 100

V rokoch 2010 až 2012 zabezpečiť rozvoj Informačného systému pre systém štátnej pokladnice.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
a) Stanovený cieľ „zabezpečiť rozvoj Informačného systému pre systém štátnej pokladnice“ (ďalej ako „IS pre SŠP“) bol v roku 2010 splnený v súlade so schváleným
materiálom „Koncepcia rozvoja systému štátnej pokladnice“ (ďalej ako „Koncepcia“), ktorý rámcovo vymedzuje ciele rozvoja systému štátnej pokladnice vrátane
investičných aktivít v oblasti IS na obdobie 3 rokov. Pri napĺňaní stanoveného cieľa neboli zistené žiadne nedostatky.
b) Finančné prostriedky použité za účelom plnenia stanoveného cieľa boli vynaložené hospodárne s dôrazom na efektívne zabezpečenie potrebných úprav v IS pre SŠP,
ktoré boli realizované najmä z dôvodu novelizácie legislatívnych noriem vplývajúcich na oblasť riadenia verejných financií.
c) Dosiahnutie stanoveného cieľa bolo zabezpečené prostredníctvom spolupráce s externým dodávateľom pri realizácii nižšie uvedených projektov:
1) V priebehu roka 2010 bola úspešne ukončená realizácia projektu na vykonanie úpravy funkcionality IS pre SŠP, ktorá bola zabezpečená prostredníctvom Zmluvy o
dielo č. HP09/077 na Upgrade Informačného systému pre systém štátnej pokladnice s int. č. 4600000623. Táto zmluva bola uzatvorená medzi Ministerstvom financií SR
a spoločnosťou Hewlett-Packard Slovakia, s. r.o. dňa 27.7.2009. Uvedený projekt zahŕňal najmä úpravu softvérových produktov tvoriacich IS SŠP a zabezpečil vytvorenie
podmienok pre zavedenie nových funkcionalít systému, ktoré umožňujú efektívnejšie využitie aplikácií pre potreby strategického riadenia na úrovni vedenia MF SR a
Štátnej pokladnice. Realizáciou uvedeného projektu sa tiež zabezpečil prechod IS SŠP na adaptívnu infraštruktúru, čím sa zachováva vysoká dostupnosť a kvalita
poskytovaných služieb pre klientov Štátnej pokladnice. Realizácia vyššie uvedeného projektu bola zabezpečená v súčinnosti so Štátnou pokladnicou a DataCentrom.
2) Rozvoj IS pre SŠP bol v roku 2010 zabezpečený aj prostredníctvom zahájenia projektu rozšírenia IS pre SŠP o Administratívne centrum Banskobystrického
samosprávneho kraja na základe Zmluvy o dielo č. HP10/079. Táto zmluva bola uzatvorená medzi Ministerstvom financií SR a spoločnosťou Hewlett-Packard Slovakia, s.
r. o. dňa 27.08.2010 pod int. č. MF SR 4600000744. Zámerom projektu je rozšírenie funkcionality IS pre SŠP s cieľom zabezpečiť najmä centralizovaný výkon platobného
styku a integráciu finančného a ekonomického riadenia Banskobystrického samosprávneho kraja na systém štátnej pokladnice za účelom zabezpečenia lepšej kontroly a
transparentnosti hospodárenia s verejnými prostriedkami.

Údaje o plnení cieľa verifikuje odbor informatiky MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia štátneho výkazníctva

Zdroj získavania údajov:
Periodicita – ročná.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Zabezpečený rozvoj Informačného systému pre systém štátnej pokladnice

Výstupu

logická

áno

2007 2008

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

V rokoch 2010 až 2012 zabezpečiť prevádzku Informačného systému pre systém štátnej pokladnice (IS SŠP).
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2010 bola zabezpečená realizácia prostriedkov na servisné služby pre HW a SW a udržanie prevádzky IS ŠP, štandardné služby na údržbu a podporu SW a HW.
Cieľom je zabezpečenie IS ŠP vrátane SW a HW supportu.

Údaje o plnení cieľa verifikuje odbor informatiky MF SR.

Gestor:
DataCentrum

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Zabezpečená prevádzka IS SŠP

Výstupu

logická

áno áno áno áno

2007 2008

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:
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Mgr. J. Vinceová, odd. správy syst. št. pokladnice MF SR, D. Ondrušová, ved. odd. ekon. DataCentra

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

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0740602 - Rozpočtový informačný systém

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 968 185 7 733 252 7 725 644
1319   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 1 816 229 1 816 229

1 968 185Spolu 9 549 481 9 541 874

V rokoch 2010 až 2012 zabezpečiť požadovaný rozvoj a súlad so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu Rozpočtového
informačného systému.

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
a) Na rok 2010 bol merateľný ukazovateľ stanovený na 100. Všetky prijaté a platné zákony a metodické usmernenia v roku 2010 boli premietnuté do funkčnosti
rozpočtového informačného systému, t. j. v roku 2010 bol zabezpečený požadovaný rozvoj a súlad so zákonmi a metodickými usmerneniami.
b) V roku 2010 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) Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi na základe schválených požiadaviek na zmenu Rozpočtového
informačného systému a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít. Rozvoj Rozpočtového informačného systému v roku
2010 zabezpečil efektívnejšiu prácu s rozpočtovými prostriedkami a umožňuje lepšie analyzovať a hodnotiť vynakladanie rozpočtových prostriedkov.
d) Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Údaje o plnení cieľa verifikuje odbor informatiky MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, odbor informatiky

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Percento zabezpečenia rozvoja Rozpočtového informačného systému

Výstupu

%

100

2007 2008

100

100

100

100 100

V rokoch 2010 až 2012 zabezpečiť prevádzku Rozpočtového informačného systému (RIS).
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2010 bola zabezpečená prevádzka RIS vrátane údržby a servisu koncových zariadení.

Údaje o plnení cieľa verifikuje odbor informatiky MF SR.

Gestor:
DataCentrum

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Zabezpečená prevádzka RIS

Výstupu

logická

áno áno áno áno

2007 2008

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. R. Koreň, odd. projektového riadenia MF SR, D. Ondrušová, ved. odd. ekonomiky DataCentra

Ing. Július Kusý, p. z. riaditeľa odboru informatiky MF SR, Ing. Albín Kotian, riaditeľ DataCentra

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0740603 - Informačný systém účtovníctva fondov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 694 495 988 844 988 841
1319   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2009 (nevyčerpané prostriedky z r. 2009) 0 287 197 287 197

694 495Spolu 1 276 041 1 276 038

V rokoch 2010 až 2012 zabezpečiť požadovaný rozvoj a súlad so zákonmi a metodickými usmerneniami na základe schválených požiadaviek na zmenu Informačného
Cieľ 1:
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systému účtovníctva fondov.

Monitorovanie cieľa:
a) V roku 2010 k 31.12.2010 bola naplánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na 100, čo sa aj v roku 2010 podarilo naplniť. K 31.12.2010 bolo celkovo schválených
10 požiadaviek na zmenu Informačného systému účtovníctva fondov a z toho počet realizovaných požiadaviek na zmenu bol 10. Počet schválených k počtu
realizovateľných požiadaviek na zmenu v sledovanom období bol rovnaký, z čoho vyplýva hodnota merateľného ukazovateľa 100.
b) Počas roku 2010 k 31.12.2010 bol zabezpečený požadovaný rozvoj a súlad s metodickými usmerneniami a zákonmi na základe schválených požiadaviek na zmenu
Informačného systému účtovníctva fondov. Stanovený cieľ považujeme za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani
v neprimeranom  plnení cieľa vo vzťahu k výdavkom.
c) Celková účinnosť a užitočnosť cieľa bola naplnená na 100 % v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi na základe schválených požiadaviek na zmenu
Informačného systému účtovníctva fondov a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít. Dosiahnuté výsledky prispeli k
skvalitneniu využívania informačného systému jeho používateľmi.
d) Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Údaje o plnení cieľa verifikuje odbor informatiky MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, odbor informatiky

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Pomer počtu realizovaných zmenových požiadaviek k počtu schválených požiadaviek v %

Výstupu

%

100 100

2007 2008

100

100

100

100 100

V rokoch 2010 až 2012 zabezpečiť splnenie požiadaviek na podporu produktívnej prevádzky Informačného systému účtovníctva fondov.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
a) V roku 2010 k 31.12.2010 bola naplánovaná hodnota merateľných ukazovateľov na 100, čo sa aj podarilo naplniť. Pomer počtu realizovaných požiadaviek na podporu
produktívnej prevádzky ISUF v sledovanom období bol rovnaký ako plánovaný, z čoho vyplýva hodnota merateľného ukazovateľa 100.
b) Počas roku 2010 k 31.12.2010 bola zabezpečená požadovaná podpora Informačného systému účtovníctva fondov v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi.
Stanovený cieľ považujeme za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k
výdavkom.
c) Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená na 100 % v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi na základe počtu realizovaných požiadaviek na
podporu Informačného systému účtovníctva fondov a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít. Dosiahnuté výsledky
prispeli k skvalitneniu využívania informačného systému jeho používateľmi.
d) Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Údaje o plnení cieľa verifikuje odbor informatiky MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, odbor informatiky

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

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

Výstupu

%

100 100

2007 2008

100

100

100

100 100

V rokoch 2010 až 2012 zabezpečiť prevádzku Informačného systému účtovníctva fondov (IS UF).
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2010 bola zabezpečená prevádzka IS účtovníctva fondov v požadovanom rozsahu a kvalite.

Údaje o plnení cieľa verifikuje odbor informatiky MF SR.

Gestor:
DataCentrum

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Zabezpečená prevádzka IS UF

Výstupu

logická

áno áno áno áno

2007 2008

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. M. Ježová, odd. projektového riadenia MF SR, D. Ondrušová, ved. odd. ekonomiky DataCentra

Ing. Július Kusý, p. z. riaditeľa odboru informatiky MF SR, Ing. Albín Kotian, riaditeľ DataCentra

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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0740604 - Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 11 010 614 27 458 775 27 458 774
1318   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2008 (nevyčerpané prostriedky z r. 2008) 0 2 500 000 2 500 000

11 010 614Spolu 29 958 775 29 958 774

V rokoch 2010 až 2012 zabezpečiť prevádzku Podpornej infraštruktúry pre Informačné systémy riadenia verejných financií.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2010 bola zabezpečená prevádzka podpornej infraštruktúry pre informačné systémy riadenia verejných financií, hlavne zabezpečenie telekomunikačných služieb,
služieb spojených s údržbou využívaného softvéru bezpečnosti IS.

Údaje o plnení cieľa verifikuje odbor informatiky MF SR.

Gestor:
DataCentrum

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Zabezpečená prevádzka podpornej infraštruktúry pre IS riadenia verejných financií

Výstupu

logická

áno áno áno áno

2007 2008

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

V rokoch 2010 až 2012 zabezpečiť automatickú komunikáciu systémov riadenia verejných financií prostredníctvom integračnej platformy SAP XI.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
a) V rámci prvku 0740604 sú zabezpečované činnosti pre Integračnú platformu SAP PI, ktorá zabezpečuje integráciu systémov riadenia verejných financií. Plánovaný
počet prepojených systémov riadenia verejných financií bol za rok 2010 prekročený o tri informačné systémy.
b) Stanovený cieľ považujeme za efektívny. Nie je zaznamenaný nesúlad v dodržiavaní časového rámca dosahovania cieľa, ani v neprimeranom plnení cieľa vo vzťahu k
výdavkom.
c) Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi na základe skutočne dosiahnutého počtu prepojených systémov
riadenia verejných financií a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít. V budúcnosti budú postupne realizované
prepojenia ďalších systémov riadenia verejných financií. Integrácia prostredníctvom integračnej platformy SAP PI prináša výhody v podobe štandardizovaného rozhrania,
zníženia chybovosti spôsobenej ľudským faktorom a vyššieho komfortu používateľov pri nižšej časovej náročnosti na realizáciu dotknutých operácií.
d) Neboli identifikované nedostatky významného charakteru.

Údaje o plnení cieľa verifikuje odbor informatiky MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, odbor informatiky

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet prepojených systémov riadenia verejných financií

Výstupu

počet

15

2007 2008

15

12

16

13

11

11 14

Komentár k programovej časti:

Ing. B. Brjančin, odd. projektového riadenia MF SR, D. Ondrušová, ved. odd. ekonomiky DataCentra

Ing. Július Kusý, p. z. riaditeľa odboru informatiky MF SR, Ing. Albín Kotian, riaditeľ DataCentra

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

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

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 125 000 125 000
0Spolu 125 000 125 000

Komentár k programovej časti:

Hodnotenie cieľov jednotlivých prvkov podprogramu bolo vypracované odbornými gestorskými útvarmi MZV SR.
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gestorský útvar MZV SR

vedúci zamestnanci gestorského útvaru

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05T09 - Oficiálna rozvojová pomoc - MF SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0 125 000 125 000
0Spolu 125 000 125 000

Poskytnúť príspevky v plánovanej výške.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ nie je platný pre rok 2010.

Zdroj získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Výška poskytnutého príspevku

Výstupu

eur

2 669 800 2 670 800

2007 2008

197 576,93 2 668 800

Poskytnúť príspevky v plánovanej výške.
Cieľ 6:

Monitorovanie cieľa:
Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 98 zo dňa 3. februára 2010 v zmysle bodu B.1. bolo uložené ministrovi financií SR vyčleniť z vnútorných zdrojov v rámci
rozpočtovej kapitoly rezortu v roku 2010 finančné zdroje na realizáciu záväzného prísľubu Slovenskej republiky v rámci rokovania Európskej rady v Bruseli 10. a 11.
decembra 2009 o financovaní neodkladných opatrení na zmiernenie dôsledkov dopadu zmeny klímy v rozvojových krajinách v rokoch 2010 – 2012. Finančná účasť MF
SR v roku 2010 na realizácii uvedeného cieľa bola vo výške 125 000,00 €.
V tejto súvislosti bol poskytnutý príspevok vo výške 125 000,00 € na účet Fondu technickej spolupráce Ministerstva financií SR a Európskej banky pre obnovu a rozvoj
dňa 25. novembra 2010. Finančné prostriedky boli poukázané podľa Dohody o zvýšení príspevku a dodatku č. 1 k Dohode medzi vládou SR zastúpenou MF SR a
Európskou bankou pre obnovu a rozvoj o Fonde technickej spolupráce SR a Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR) podpísanej dňa 20. októbra 2010 a v súlade s
bodom C.4. uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 694 z 13. októbra 2010.
Finančný príspevok bude použitý na financovanie projektov v krajinách, v ktorých EBOR vykonáva svoju činnosť a zároveň sú príjemcami oficiálnej rozvojovej pomoci
podľa aktuálneho zoznamu  Výboru pre rozvojovú pomoc Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a bude použitý iba na účely týkajúce sa energetickej
efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie a na zmierňovanie dopadov zmeny klímy.
Okrem uvedeného príspevku bolo zabezpečené financovanie pozície poradcu v konštituencii ČR/Maďarsko/SR/Chorvátsko v EBOR v zmysle Dohody medzi MF SR a
EBOR o príspevku na zvláštny účel – financovanie funkcie poradcu riaditeľa v rámci Kancelárie riaditeľa pre ČR/Maďarsko/SR/Chorvátsko a k 10. marcu 2010 bol
uhradený príspevok vo výške 62 000,00 GBP, t. j. 69 576,93 €. Výdavok je možné vykazovať ako oficiálna rozvojová pomoc SR vo výške 25 % z poskytnutého príspevku.
Záver:
Cieľ poskytnúť príspevky v plánovanej výške bol splnený. V roku 2010 bolo celkovo uhradených 194 576,93 €. Z podprogramu 05T09 bolo uhradených 125 000,00 € na
účely týkajúce sa energetickej efektívnosti, obnoviteľných zdrojov energie a na zmierňovanie dopadov zmeny klímy a príspevok na financovanie pozície poradcu v
konštituencii ČR/Maďarsko/SR/Chorvátsko v EBOR vo výške 69 576, 93 € bol uhradený z podprogramu 07401 z dôvodu, že v čase realizácie úhrady príspevku nebola
programová časť 05T09 súčasťou programovej štruktúry kapitoly MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia európskych a medzinárodných záležitostí

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Výška poskytnutého príspevku

Výstupu

eur

1 686 238 1 688 633

2007 2008

194 576,93

194 576,93 1 683 842

Komentár k programovej časti:

Ing. Iveta Lukáčová, odbor medzinárodných vzťahov MF SR

Mgr. Marcela Zubriczká, generálna riaditeľka sekcie európskych a medzinárodných záležitostí MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

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

Zámer:
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0
11T1   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 1 007 360 1 007 360
11T2   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 177 769 177 769
13T1   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 709 877 709 877
13T2   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 125 272 125 272

0Spolu 2 020 279 2 020 279

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11T1   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 491 491
11T2   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 87 87
13T1   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 74 035 74 035
13T2   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 13 065 13 065

0Spolu 87 678 87 678

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11T1   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 491 491
11T2   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 87 87
13T1   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 74 035 74 035
13T2   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 13 065 13 065

0Spolu 87 678 87 678

Do skončenia projektu v roku 2011 dosiahnuť zapojenie minimálne 180 zamestnancov daňovej správy SR do aktivít národného projektu.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ je stanovený na rok 2011.

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, odbor stratégie a riadenia projektov

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet zapojených zamestnancov slovenskej DS do aktivít národného projektu počas trvania projektu

Výstupu

počet

2007 2008

115 315

180

Do skončenia projektu v roku 2011 zabezpečiť vyškolenie minimálne 160 zamestnancov daňovej správy SR absolvujúcich aspoň jednu celú vzdelávaciu aktivitu.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ je stanovený na rok 2011.

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, odbor stratégie a riadenia projektov

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

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet vyškolených zamestnancov absolvujúcich aspoň jednu celú vzdelávaciu aktivitu

Výstupu

počet

2007 2008

0 288

160

Do skončenia projektu v roku 2011 dosiahnuť, aby minimálne 140 zamestnancov daňovej správy SR úspešne absolvovalo vzdelávací program získaním certifikátu.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ je stanovený na rok 2011.

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, odbor stratégie a riadenia projektov

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet  zamestnancov, ktorí úspešne absolvovali vzdelávací program získaním certifikátu

Výstupu

počet

2007 2008

0 288

140

Do skončenia projektu v roku 2011 dosiahnuť, aby minimálne 150 vyškolených zamestnancov daňovej správy SR zotrvalo v pracovnom pomere u žiadateľa.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ je stanovený na rok 2011.

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, odbor stratégie a riadenia projektov

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet  vyškolených zamestnancov zotrvávajúcich v pracovnom pomere u žiadateľa

Výstupu

počet

2007 2008

280

150

Komentár k programovej časti:

DR SR podpísalo dňa 26. júna 2009 s MPSVaR SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 502 900 €. Získaný nenávratný finančný príspevok je
financovaný z ESF vo výške 251 450 € a čiastka vo výške 251 450 € je financovaná z vlastných zdrojov. Po zrealizovaní verejného obstarávania bola dňa 23. októbra 2009
podpísaná Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb s dodávateľom.
Rozvoj ľudských zdrojov je systematický a plánovaný, s jasne definovanými čiastkovými cieľmi. Vybraní zamestnanci sa vzdelávajú v 5 oblastiach, ktoré sú v tomto období
prioritnými z hľadiska strategických cieľov daňovej správy a to v oblasti: medzinárodné účtovné štandardy, transferové oceňovanie, riadenie ľudských zdrojov, jazykové
vzdelávanie a ekonomika a právo.
Trvanie projektu je plánované od júna 2009 do mája 2011.

Aktivita č. 1 – vzdelávanie v oblasti medzinárodných účtovných štandardov – vzdelávanie prebiehalo v štyroch moduloch a to štandardný kurz, nadstavbové kurzy a základný
kurz pre správcov. Zo zapojených 160 zamestnancov sa vyškolilo 158 a títo získali aj certifikát. Aktivita bola ukončená v septembri 2010.
Aktivita č. 2 – transferové oceňovanie sa zrealizovalo vo všetkých plánovaných moduloch. Za Bratislavu bolo vyškolených 5 kontrolórov a metodikov daňovej správy. V rámci
aktivity bolo ešte organizované odborné školenie pre verejnosť a to k problematike transferového oceňovania a k uplatneniu zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Aktivita
bola v septembri 2010 ukončená.
Aktivita č. 3 – riadenie ľudských zdrojov – školenia prebiehali v dvoch moduloch. Do aktivity bolo zapojených 75 zamestnancov, z ktorých sa vyškolilo a získalo certifikát 74
zamestnancov. Aktivita bola v roku 2010 ukončená.
Aktivita č. 4 – jazykové vzdelávanie – v rámci ktorej sa vzdeláva 50 zamestnancov. Vzdelávanie bude ukončené v apríli 2011.
Aktivita č. 5 – ekonomika a právo – prebiehala v dvoch moduloch, v rámci ktorých sa vyškolilo 140 zamestnancov, ktorí získali zároveň aj certifikát. Aktivita bola v roku 2010
skončená.

Ing. Viera Hulinová, hlavný manažér projektu, DR SR

Ing. Ivana Vilčeková, riaditeľka odboru stratégie a riadenia projektov DR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0
11T1   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 1 006 869 1 006 869
11T2   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 177 683 177 683
13T1   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 635 842 635 842
13T2   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 112 207 112 207

0Spolu 1 932 601 1 932 601

Komentár k programovej časti:
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Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 0
11T1   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 1 006 869 1 006 869
11T2   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 177 683 177 683
13T1   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 635 842 635 842
13T2   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 112 207 112 207

0Spolu 1 932 601 1 932 601

Do skončenia projektu v roku 2011 dosiahnuť zapojenie minimálne 2 600 zamestnancov daňovej správy SR do aktivít národného projektu.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ je stanovený na rok 2011.

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, odbor stratégie a riadenia projektov

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet zapojených zamestnancov slovenskej DS do aktivít národného projektu počas trvania projektu

Výstupu

počet

2007 2008

2 409 3 114

2 600

Do skončenia projektu v roku 2011 zabezpečiť vyškolenie minimálne 2 340  zamestnancov daňovej správy SR absolvujúcich aspoň jednu celú vzdelávaciu aktivitu.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ je stanovený na rok 2011.

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, odbor stratégie a riadenia projektov

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet vyškolených zamestnancov absolvujúcich aspoň jednu celú vzdelávaciu aktivitu

Výstupu

počet

2007 2008

46 2 991

2 340

Do skončenia projektu v roku 2011 dosiahnuť, aby minimálne 2 106 zamestnancov daňovej správy SR úspešne absolvovalo vzdelávací program získaním certifikátu.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ je stanovený na rok 2011.

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, odbor stratégie a riadenia projektov

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet  zamestnancov, ktorí úspešne absolvovali vzdelávací program získaním certifikátu

Výstupu

počet

2007 2008

46 2 236

2 106

Do skončenia projektu v roku 2011 dosiahnuť, aby minimálne 2 223 vyškolených zamestnancov daňovej správy SR zotrvalo v pracovnom pomere u žiadateľa.
Cieľ 4:

Monitorovanie cieľa:
Cieľ je stanovený na rok 2011.

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, odbor stratégie a riadenia projektov
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Zdroj získavania údajov:
Zdroj - interný, vlastná databáza. Periodicita – mesačne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet  vyškolených zamestnancov zotrvávajúcich v pracovnom pomere u žiadateľa

Výstupu

počet

2007 2008

2 937

2 223

Komentár k programovej časti:

DR SR podpísalo dňa 26. júna 2009 s MPSVaR SR Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Získaný nenávratný finančný príspevok prostredníctvom
finančnej pomoci z ESF je vo výške 4 011 472 €. Následne sa realizovalo verejné obstarávanie na projekt. Zmluva o poskytnutí vzdelávacích služieb s dodávateľom bola
podpísaná dňa 23. októbra 2009.
Vybraní zamestnanci sa vzdelávajú v 6 oblastiach, ktoré sú v tomto období prioritnými z hľadiska strategických cieľov daňovej správy a to v oblasti: ECDL, medzinárodné
účtovné štandardy, transferové oceňovanie, riadenie ľudských zdrojov, jazykové vzdelávanie a ekonomika a právo.
Aktivita č. 1 – medzinárodné účtové štandardy – v priebehu roku 2010 sa realizovalo vzdelávanie v dvoch moduloch a to štandardný kurz a základný kurz pre správcov. Z
počtu 611 zapojených zamestnancov bolo v roku 2010 vyškolených 451 zamestnancov a 196 zamestnancov získalo certifikát. Druhá etapa školenia pokračuje aj v roku 2011.
Aktivita č. 2 – transferové oceňovanie prebehla vo všetkých plánovaných moduloch za účasti 23 kontrolórov a metodikov daňovej správy. V rámci aktivity boli ešte
organizované 2 odborné školenia pre verejnosť a to k problematike transferového oceňovania a k uplatňovaniu zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia. Vzdelávanie bolo v
septembri 2010 ukončené.
Aktivita č. 3 – počítačové vzdelávanie ECDL – v roku 2010 prebiehala eLearningová forma štúdia a prípravné testovanie. Následne na to v dvoch etapách sa realizovali
prezenčné školenia a záverečné testovanie. Z celkového plánovaného počtu 2500 účastníkov bolo vyškolených 2467 a 1864 získalo certifikát. 129 zamestnancom bolo
umožnené opravné testovanie a 30 zamestnanci sa ešte zúčastnili náhradného školenia a testovania. Výsledky budú oznámené v roku 2011.
Aktivita č. 4 – riadenie ľudských zdrojov – školenia prebiehali v troch moduloch. Zo 499 zapojených zamestnancov sa vyškolilo 498 zamestnancov a 497 získalo certifikát.
Aktivita pokračuje aj v roku 2011.
Aktivita č. 5 – vzdelávanie v anglickom jazyku – v rámci ktorého sa vzdeláva 215 zamestnancov, z toho 6 individuálnou formou. Vzdelávanie bude prebiehať do mesiaca apríl
2011.
Aktivita č. 6 – ekonomika a právo – v roku 2010 aktivita prebiehala v dvoch moduloch. Zo zapojených 718 zamestnancov bolo vyškolených a získalo certifikát 718 účastníkov.
Vzdelávanie pokračuje aj v roku 2011.

Ing. Viera Hulinová, hlavný manažér projektu, DR SR

Ing. Ivana Vilčeková, riaditeľka odboru stratégie a riadenia projektov DR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06H - Hospodárska mobilizácia
Gestor: Ministerstvo hospodárstva SR

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

Zámer:

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

Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Finančné prostriedky programu 06H sú určené na zabezpečenie financovania opatrení hospodárskej mobilizácie vykonávaných v stave bezpečnosti. Cieľ sa priebežne
plní.

Zdroj získavania údajov:
Údajová dokumtácia je od subjektov hospodárskej mobilizácie vo forme krízových plánov, tieto sa aktualizujú počas celého roka.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Zabezpečenie plnenia opatrení hospodárskej mobilizácie vykonávaných nepretržite

Výsledku

logická

áno áno áno

2007 2008

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

-

Ing. Soňa Fischerová

Mgr. Milan Hudec

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06H05 - Hospodárska mobilizácia MF SR
Komentár k programovej časti:

Pre rok 2010 neboli na podprogram stanovené ciele, ani neboli alokované finančné prostriedky.

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

097 - Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí SR

Efektívne a účinné presadzovanie zahranično-politických záujmov SR v medzinárodných štruktúrach.
Zámer:
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 40 032 40 032 22 757
40 032Spolu 40 032 22 757

Komentár k programovej časti:

Hodnotenie cieľov jednotlivých prvkov podprogramu bolo vypracované odbornými gestorskými útvarmi MZV SR.

gestorské útvary MZV SR

vedúci zamestnanci gestorských útvarov

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
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 40 032 40 032 22 757
40 032Spolu 40 032 22 757

V rokoch 2010 až 2012 zabezpečiť úplnú a včasnú úhradu jedného členského príspevku do medzinárodných štruktúr.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Svetová colná organizácia (World Customs Organization) je jediná organizácia s celosvetovým zastúpením, ktorá je výlučne zameraná na oblasť colníctva. Členstvo
Slovenskej republiky v tejto organizácii napomáha slovenskej colnej správe modernizovať colné postupy, zvyšovať efektívnosť v oblasti rozvoja globálnych štandardov,
zjednodušovania a harmonizácie colných postupov, uľahčovania medzinárodného obchodu a iných oblastí, za ktoré colná správa zodpovedá. Význam spolupráce
narastá v oblasti boja proti podvodom, pašovaniu tovaru, falšovaniu a súvisí s praním špinavých peňazí. Poznatky z jednotlivých zasadnutí sú základom pre ich účinné
zavedenie do praxe a členstvo umožňuje priame uplatňovanie prijatých záverov WCO. Význam členstva akcentuje aj členstvo európskej únie vo WCO na základe
rozhodnutia Rady z júna 2007.
Rozhodnutím Rady WCO na jej 115./116. zasadnutí bola Slovenskej republike stanovená výška príspevku na 0,161 % z celkového rozpočtu organizácie WCO 14 118
041,34 € a činí 22 757,44 € na finančný rok začínajúci dňom 1. júla 2010 do 30. júna 2011. Ministerstvo financií SR na základe faktúry zo Svetovej colnej organizácie
zabezpečilo úhradu členského príspevku v uvedenej výške.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, sekcia daňová a colná, odbor colný

Zdroj získavania údajov:
Periodicita – ročne.
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1

1

1
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Komentár k programovej časti:

Ing. Mária Andočová, odbor colný MF SR

Ing. Dagmar Moravčíková, riaditeľka odboru colného, sekcia daňová a colná MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

Informatizovaná spoločnosť s modernou komunikačnou infraštruktúrou.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 25 750 779
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 171 701 858

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 9 189 870
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 2 458 817 2 458 817

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 380 678 380 678
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0

206 642 507Spolu 2 839 495 2 839 495
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Vytvorenie inkluzívnej informačnej spoločnosti ako prostriedku pre rozvoj vysoko výkonnej vedomostnej ekonomiky.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:

Zdroj získavania údajov:

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A901 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 18 225 410
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 131 768 504

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 9 189 870
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

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

159 183 784Spolu

Komentár k programovej časti:

V priebehu rokov 2007 - 2010 došlo v súvislosti so sledovaním predmetných ukazovateľov k viacerým aktivitám. Bolo vyhlásených 21 výziev v rámci prioritnej osi č. 1 OPIS,
predložených 21 žiadostí o NFP a zazmluvnených 20 projektov, z toho jeden projekt sa mimoriadne ukončil (Elektronické služby daňových agend MF SR).V priebehu roku
2009  v rámci predmetného opatrenia bola 2.6.2009 vyhlásená výzva na Elektronické služby VÚC. Predložené žiadostí o NFP v rámci predmetnej výzvy boli schválené.
Rovnako bola vyhlásená výzva 28.8.2009 na Elektronizáciu služieb krajských miest a do 30.11.2009 boli prijaté žiadosti o NFP od oprávnených žiadateľov.
Výzva pre Elektronické služby miest bola vyhlásená 16.6.2010. Dňa 3.9.2010 bola uvedená výzva zrušená.
Zvolené hodnoty zodpovedajú reálnym predpokladom všeobecne. Vzhľadom na to, že nebola vyhlásená výzva na projekt Integrované obslužné miesta (IOM) v rámci
predmetného opatrenia, nedošlo k naplneniu cieľa č. 2.

Ing. S. Kubišová, Riadiaci orgán pre OP IS

Ing. E. Dohnáliková, Riadiaci orgán pre OP IS

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 10 433 140
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 75 058 932

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 9 189 870
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

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

94 681 942Spolu

Do roku 2013 zabezpečiť zavedenie 96 elektronických služieb dostupných on-line.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
V priebehu rokov 2007 - 2010 došlo v súvislosti so sledovaním predmetných ukazovateľov k viacerým aktivitám. Bolo vyhlásených 21 výziev v rámci prioritnej osi č. 1 OP
IS, predložených 21 žiadostí o NFP a zazmluvnených 20 projektov, z toho jeden projekt sa mimoriadne ukončil (Elektronické služby daňových agend MF SR).

Zdroj získavania údajov:
Odbor riadania OP IS  MF SR
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MJ:
A - Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line

Výstupu

počet
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60 21

Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre zavedenie systému eGovernmentu v 1 224 organizáciách  verejnej správy.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
V priebehu rokov 2007 - 2010 došlo v súvislosti so sledovaním predmetných ukazovateľov k viacerým aktivitám. Bolo vyhlásených 21 výziev v rámci prioritnej osi č. 1 OP
IS, predložených 21 žiadostí o NFP a zazmluvnených 20 projektov, z toho jeden projekt sa mimoriadne ukončil (Elektronické služby daňových agend MF SR).
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Zdroj získavania údajov:
Odbor riadenia OP IS MF SR
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Skutočnosť

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

MJ:
A - Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy eGovernmentu

Výstupu

počet

924 1 224

2007 2008
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3

5 570

Do roku 2013 dosiahnuť 100 % on-line dostupnosť pri 20 základných verejných službách.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
V priebehu rokov 2007 - 2010 došlo v súvislosti so sledovaním predmetných ukazovateľov k viacerým aktivitám. Bolo vyhlásených 21 výziev v rámci prioritnej osi č. 1 OP
IS, predložených 21 žiadostí o NFP a zazmluvnených 20 projektov, z toho jeden projekt sa mimoriadne ukončil (Elektronické služby daňových agend MF SR).

Zdroj získavania údajov:
Odbor riadenia OP IS MF SR
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Komentár k programovej časti:

V priebehu rokov 2007 - 2010 došlo v súvislosti so sledovaním predmetných ukazovateľov k viacerým aktivitám. Bolo vyhlásených 21 výziev v rámci prioritnej osi č. 1 OPIS,
predložených 21 žiadostí o NFP a zazmluvnených 20 projektov, z toho jeden projekt sa mimoriadne ukončil (Elektronické služby daňových agend MF SR).

Ing. S. Kubišová, Riadiaci orgán pre OP IS

Ing. E. Dohnáliková, Riadiaci orgán pre OP IS

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 7 792 270
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 56 709 572

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

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
64 501 842Spolu

Do roku 2013 zabezpečiť zavedenie 96 elektronických služieb dostupných on-line.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
V priebehu roku 2009  v rámci predmetného opatrenia bola 2.6.2009 vyhlásená výzva na Elektronické služby VÚC. Predložené žiadostí o NFP v rámci predmetnej výzvy
boli schválené. Rovnako bola vyhlásená výzva 28.8.2009 na Elektronizáciu služieb krajských miest a do 30.11.2009 boli prijaté žiadosti o NFP od oprávnených
žiadateľov.
Výzva pre Elektronické služby miest bola vyhlásená 16.6.2010. Dňa 3.9.2010 bola uvedená výzva zrušená.
Zvolené hodnoty zodpovedajú reálnym predpokladom všeobecne. Vzhľadom na to, že nebola vyhlásená výzva na projekt Integrované obslužné miesta (IOM), v rámci
predmetného opatrenia nedošlo k naplneniu cieľa č. 2.

Zdroj získavania údajov:
Odbor riadania OP IS MF SR
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Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre sprístupnenie 1 200 integrovaných obslužných miest.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
V priebehu roku 2009  v rámci predmetného opatrenia bola 2.6.2009 vyhlásená výzva na Elektronické služby VÚC. Predložené žiadostí o NFP v rámci predmetnej výzvy
boli schválené. Rovnako bola vyhlásená výzva 28.8.2009 na Elektronizáciu služieb krajských miest a do 30.11.2009 boli prijaté žiadosti o NFP od oprávnených
žiadateľov.
Výzva pre Elektronické služby miest bola vyhlásená 16.6.2010. Dňa 3.9.2010 bola uvedená výzva zrušená.
Zvolené hodnoty zodpovedajú reálnym predpokladom všeobecne. Vzhľadom na to, že nebola vyhlásená výzva na projekt Integrované obslužné miesta (IOM), v rámci
predmetného opatrenia nedošlo k naplneniu cieľa č. 2.

Zdroj získavania údajov:
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Odbor riadania OP IS MF SR
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Komentár k programovej časti:

V priebehu roku 2009 v rámci predmetného opatrenia bola 2.6.2009 vyhlásená výzva na Elektronické služby VÚC. Predložené žiadostí o NFP v rámci predmetnej výzvy boli
schválené. Rovnako bola vyhlásená výzva 28.8.2009 na Elektronizáciu služieb krajských miest a do 30.11.2009 boli prijaté žiadosti o NFP od oprávnených žiadateľov.
Výzva pre Elektronické služby miest bola vyhlásená 16.6.2010. Dňa 3.9.2010 bola uvedená výzva zrušená.
Zvolené hodnoty zodpovedajú reálnym predpokladom všeobecne. Vzhľadom na to, že nebola vyhlásená výzva na projekt Integrované obslužné miesta (IOM) v rámci
predmetného opatrenia, nedošlo k naplneniu cieľa č. 2.

Ing. S. Kubišová, Riadiaci orgán pre OP IS

Ing. E. Dohnáliková, Riadiaci orgán pre OP IS

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 4 989 828
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 28 275 690

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

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
33 265 518Spolu

Komentár k programovej časti:

Na základe navrhovaných zmien v harmonograme výziev a vyzvaní na rok 2011 ako i na základe zmien v zoznamoch pripravovaných národných projektov a žiadateľov, ktoré
sú podmienené schválením materiálu "Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a ich inštitucionálnej infraštruktúry v rezorte kultúry" vládou SR, prišlo k posunu
vyhlásenia výziev a samostného zazmluvňovania. Z tohto dôvodu SORO MK SR neeviduje žiadne kontrahovanie ani čerpanie v rámci prioritnej osi č. 2 OP IS. Nie je možné
monitorovanie jednotlivých ukazovateľov.

Ing. S. Kubišová, Riadiaci orgán pre OP IS

Ing. E. Dohnáliková, Riadiaci orgán pre OP IS

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 2 494 914
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 14 137 845

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

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
16 632 759Spolu

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

Monitorovanie cieľa:
Na základe navrhovaných zmien v harmonograme výziev a vyzvaní na rok 2011 ako i na základe zmien v zoznamoch pripravovaných národných projektov a žiadateľov,
ktoré sú podmienené schválením materiálu "Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a ich inštitucionálnej infraštruktúry v rezorte kultúry" vládou SR, prišlo k
posunu vyhlásenia výziev a samostného zazmluvňovania. Z tohto dôvodu SORO MK SR neeviduje žiadne kontrahovanie ani čerpanie v rámci prioritnej osi č. 2 OP IS.
Nie je možné monitorovanie jednotlivých ukazovateľov.

Zdroj získavania údajov:
SORO MK SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
2010

R + 1
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R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
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R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet vytvorených špecializ. digitalizačných pracovísk

Výstupu

počet

5 5

0

2007 2008

0

0

1

0

40 5

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

Monitorovanie cieľa:
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Na základe navrhovaných zmien v harmonograme výziev a vyzvaní na rok 2011 ako i na základe zmien v zoznamoch pripravovaných národných projektov a žiadateľov,
ktoré sú podmienené schválením materiálu "Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a ich inštitucionálnej infraštruktúry v rezorte kultúry" vládou SR, prišlo k
posunu vyhlásenia výziev a samostného zazmluvňovania. Z tohto dôvodu SORO MK SR neeviduje žiadne kontrahovanie ani čerpanie v rámci prioritnej osi č. 2 OP IS.
Nie je možné monitorovanie jednotlivých ukazovateľov.

Zdroj získavania údajov:
SORO MK SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet on-line dostupných služieb v kultúre

Výstupu

počet

5 5

2007 2008

0

0

1

0

20 4

Komentár k programovej časti:

Na základe navrhovaných zmien v harmonograme výziev a vyzvaní na rok 2011 ako i na základe zmien v zoznamoch pripravovaných národných projektov a žiadateľov, ktoré
sú podmienené schválením materiálu "Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a ich inštitucionálnej infraštruktúry v rezorte kultúry" vládou SR, prišlo k posunu
vyhlásenia výziev a samostného zazmluvňovania. Z tohto dôvodu SORO MK SR neeviduje žiadne kontrahovanie ani čerpanie v rámci prioritnej osi č. 2 OP IS. Nie je možné
monitorovanie jednotlivých ukazovateľov.

Ing. S. Kubišová, Riadiaci orgán pre OP IS

Ing. E. Dohnáliková, Riadiaci orgán pre OP IS

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90202 - Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovanie a sprístupňovanie digitálnych dát

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 2 494 914
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 14 137 845

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

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
16 632 759Spolu

Do roku 2013 dosiahnúť 30% podiel zverejneného zdigitalizovaného obsahu pamäťových a fondových inštitúcií (ďalej PFI) z celkového obsahu PFI.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
Na základe navrhovaných zmien v harmonograme výziev a vyzvaní na rok 2011 ako i na základe zmien v zoznamoch pripravovaných národných projektov a žiadateľov,
ktoré sú podmienené schválením materiálu "Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a ich inštitucionálnej infraštruktúry v rezorte kultúry" vládou SR, prišlo k
posunu vyhlásenia výziev a samostného zazmluvňovania. Z tohto dôvodu SORO MK SR neeviduje žiadne kontrahovanie ani čerpanie v rámci prioritnej osi č. 2 OP IS.
Nie je možné monitorovanie jednotlivých ukazovateľov.

Zdroj získavania údajov:
SORO MK SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
2010

R + 1
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R + 3 R + 4
2014

R + 5
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MJ:
A - Podiel zverejneného zdigitalizovaného obsahu PFI z celkového obsahu PFI
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Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre zdigitalizovanie 3 433 500 objektov.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
Na základe navrhovaných zmien v harmonograme výziev a vyzvaní na rok 2011 ako i na základe zmien v zoznamoch pripravovaných národných projektov a žiadateľov,
ktoré sú podmienené schválením materiálu "Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a ich inštitucionálnej infraštruktúry v rezorte kultúry" vládou SR, prišlo k
posunu vyhlásenia výziev a samostného zazmluvňovania. Z tohto dôvodu SORO MK SR neeviduje žiadne kontrahovanie ani čerpanie v rámci prioritnej osi č. 2 OP IS.
Nie je možné monitorovanie jednotlivých ukazovateľov.

Zdroj získavania údajov:
SORO MK SR

Rok

Plán

Skutočnosť

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

MJ:
A - Počet zdigitalizovaných objektov

Výstupu

počet
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Komentár k programovej časti:

Na základe navrhovaných zmien v harmonograme výziev a vyzvaní na rok 2011 ako i na základe zmien v zoznamoch pripravovaných národných projektov a žiadateľov, ktoré
sú podmienené schválením materiálu "Stratégie rozvoja pamäťových a fondových inštitúcií a ich inštitucionálnej infraštruktúry v rezorte kultúry" vládou SR, prišlo k posunu
vyhlásenia výziev a samostného zazmluvňovania. Z tohto dôvodu SORO MK SR neeviduje žiadne kontrahovanie ani čerpanie v rámci prioritnej osi č. 2 OP IS. Nie je možné
monitorovanie jednotlivých ukazovateľov.
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Ing. S. Kubišová, Riadiaci orgán pre OP IS

Ing. E. Dohnáliková, Riadiaci orgán pre OP IS

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A903 - Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 1 587 141
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 6 283 396

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

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
7 870 537Spolu

Komentár k programovej časti:

K 30.12.2009 v rámci predmetného plnenia v nadväznosti na uzavretú zmluvu s dodávateľmi štúdie uskutočniteľnosti pre prioritnú os č. 3 v priebehu prvého polroka 2009 bola
vypracovaná Štúdia uskutočniteľnosti projektov prioritnej osi č. 3 OP IS "Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu" 3. fáza plnenia zmluvy a bola odovzdaná v
termíne 14.4.2009. Kompletná štúdia bola odovzdaná RO 17.8.2009, vyhlásenie prvých výziev v rámci PO č. 3 je naplánované v priebehu roku 2011. V súčasnosti prebieha
príprava notofikácie štátnej pomoci a až po ukončení tohto procesu bude možné pristúpiť k vyhláseniu výziev. Nakoľko v rámci finančných prostriedkov alokovaných pre
predmetnú prioritnú os OP IS nedošlo k čerpaniu a proces implementácie sa nachádza v úvodnej fáze, nebolo realizované plnenie merateľných ukazovateľov.

Ing. S. Kubišová, Riadiaci orgán pre OP IS

Ing. E. Dohnáliková, Riadiaci orgán pre OP IS

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 1 587 141
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 6 283 396

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

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
7 870 537Spolu

Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre penetráciu širokopásmového internetu v rozsahu 30 prípojok na 100 obyvateľov.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
K 30.12.2009 v rámci predmetného plnenia v nadväznosti na uzavretú zmluvu s dodávateľmi štúdie uskutočniteľnosti pre prioritnú os č. 3 v priebehu prvého polroka 2009
bola vypracovaná Štúdia uskutočnoteľnosti projektov prioritnej osi č. 3 OP IS "Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu" 3. fáza plnenia zmluvy a bola
odovzdaná v termíne 14.4.2009. Kompletná štúdia bola odovzdaná RO 17.8.2009, vyhlásenie prvých výziev v rámci PO č. 3 je naplánované v priebehu roku 2011. V
súčasnosti prebieha príprava notofikácie štátnej pomoci a až po ukončení tohto procesu bude možné pristúpiť k vyhláseniu výziev. Nakoľko v rámci finančných
prostriedkov alokovaných pre predmetnú prioritnú os OP IS nedošlo k čerpaniu a proces implementácie sa nachádza v úvodnej fáze, nebolo realizované plnenie
merateľných ukazovateľov.

Zdroj získavania údajov:
Odbor riadenia OP IS
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Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre nové pripojenie 700 000 obyvateľov na širokopásmový internet.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
K 30.12.2009 v rámci predmetného plnenia v nadväznosti na uzavretú zmluvu s dodávateľmi štúdie uskutočniteľnosti pre prioritnú os č. 3 v priebehu prvého polroka 2009
bola vypracovaná Štúdia uskutočnoteľnosti projektov prioritnej osi č. 3 OP IS "Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu" 3. fáza plnenia zmluvy a bola
odovzdaná v termíne 14.4.2009. Kompletná štúdia bola odovzdaná RO 17.8.2009, vyhlásenie prvých výziev v rámci PO č. 3 je naplánované v priebehu roku 2011. V
súčasnosti prebieha príprava notofikácie štátnej pomoci a až po ukončení tohto procesu bude možné pristúpiť k vyhláseniu výziev. Nakoľko v rámci finančných
prostriedkov alokovaných pre predmetnú prioritnú os OP IS nedošlo k čerpaniu a proces implementácie sa nachádza v úvodnej fáze, nebolo realizované plnenie
merateľných ukazovateľov.

Zdroj získavania údajov:
Odbor riadenia OP IS
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Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre nové pripojenie 200 000 domácností na širokopásmový internet.
Cieľ 3:

Monitorovanie cieľa:
K 30.12.2009 v rámci predmetného plnenia v nadväznosti na uzavretú zmluvu s dodávateľmi štúdie uskutočniteľnosti pre prioritnú os č. 3 v priebehu prvého polroka 2009
bola vypracovaná Štúdia uskutočnoteľnosti projektov prioritnej osi č. 3 OP IS "Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu" 3. fáza plnenia zmluvy a bola
odovzdaná v termíne 14.4.2009. Kompletná štúdia bola odovzdaná RO 17.8.2009, vyhlásenie prvých výziev v rámci PO č. 3 je naplánované v priebehu roku 2011. V
súčasnosti prebieha príprava notofikácie štátnej pomoci a až po ukončení tohto procesu bude možné pristúpiť k vyhláseniu výziev. Nakoľko v rámci finančných
prostriedkov alokovaných pre predmetnú prioritnú os OP IS nedošlo k čerpaniu a proces implementácie sa nachádza v úvodnej fáze, nebolo realizované plnenie
merateľných ukazovateľov.

Zdroj získavania údajov:
Odbor riadenia OP IS
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Komentár k programovej časti:

K 30.12.2009 v rámci predmetného plnenia v nadväznosti na uzavretú zmluvu s dodávateľmi štúdie uskutočniteľnosti pre prioritnú os č. 3 v priebehu prvého polroka 2009 bola
vypracovaná Štúdia uskutočnoteľnosti projektov prioritnej osi č. 3 OP IS "Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu" 3. fáza plnenia zmluvy a bola odovzdaná v
termíne 14.4.2009. Kompletná štúdia bola odovzdaná RO 17.8.2009, vyhlásenie prvých výziev v rámci PO č. 3 je naplánované v priebehu roku 2011. V súčasnosti prebieha
príprava notofikácie štátnej pomoci a až po ukončení tohto procesu bude možné pristúpiť k vyhláseniu výziev. Nakoľko v rámci finančných prostriedkov alokovaných pre
predmetnú prioritnú os OP IS nedošlo k čerpaniu a proces implementácie sa nachádza v úvodnej fáze nebolo realizované plnenie merateľných ukazovateľov.

Ing. S. Kubišová, Riadiaci orgán pre OP IS

Ing. E. Dohnáliková, Riadiaci orgán pre OP IS

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A904 - Technická pomoc

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 948 400
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 5 374 268

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 2 458 817 2 458 817

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 380 678 380 678
6 322 668Spolu 2 839 495 2 839 495

Komentár k programovej časti:

a)	všetky ukazovatele sú relevantné k stanoveným cieľom a neboli zistené žiadne nedostatky.
b)	všetky stanovené ciele sú plnené primerane vo vzťahu k výdavkom a v súlade so zásadami efektívnosti a hospodárnosti.
c)	všetky stanovené ciele sa dosahujú realizáciou príslušných aktivít, ktoré sú schvaľované a realizované v rámci jednotlivých projektov.
Všeobecné dosiahnutie cieľa(ov) prebieha priebežne a nie je možné ho kvantifikovať prostredníctvom % úspešnosti, resp. jeho nesplnenia.
d)	nedostatky neboli identifikované.

Ing. S. Kubišová, Riadiaci orgán pre OP IS

Ing. E. Dohnáliková, Riadiaci orgán pre OP IS

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90401 - Technická pomoc pre RO OP IS

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 385 755
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 2 185 946

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

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
2 571 701Spolu

Do roku 2013 dosiahnúť 100%-né zapojenie zamestnancov RO OP IS do implementácie.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
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a)	všetky ukazovatele sú relevantné k stanoveným cieľom a neboli zistené žiadne nedostatky.
b)	všetky stanovené ciele sú plnené primerane vo vzťahu k výdavkom a v súlade so zásadami efektívnosti a hospodárnosti.
c)	všetky stanovené ciele sa dosahujú realizáciou príslušných aktivít, ktoré sú schvaľované a realizované v rámci jednotlivých projektov.
Všeobecné dosiahnutie cieľa(ov) prebieha priebežne a nie je možné ho kvantifikovať prostredníctvom % úspešnosti, resp. jeho nesplnenia.
d)	nedostatky neboli identifikované.

Zdroj získavania údajov:
Riadiaci orgán pre OP IS - ÚV SR
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Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre vypracovanie 7 štúdií uskutočniteľnosti.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
a)	všetky ukazovatele sú relevantné k stanoveným cieľom a neboli zistené žiadne nedostatky.
b)	všetky stanovené ciele sú plnené primerane vo vzťahu k výdavkom a v súlade so zásadami efektívnosti a hospodárnosti.
c)	všetky stanovené ciele sa dosahujú realizáciou príslušných aktivít, ktoré sú schvaľované a realizované v rámci jednotlivých projektov.
Všeobecné dosiahnutie cieľa(ov) prebieha priebežne a nie je možné ho kvantifikovať prostredníctvom % úspešnosti, resp. jeho nesplnenia.
d)	nedostatky neboli identifikované.

Zdroj získavania údajov:
Riadiaci orgán pre OP IS - ÚV SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet vypracovaných štúdií uskutočniteľnosti

Výstupu

počet

6 7

0

2007 2008

1

1

3

2

4

0

2 5

Komentár k programovej časti:

a)	všetky ukazovatele sú relevantné k stanoveným cieľom a neboli zistené žiadne nedostatky.
b)	všetky stanovené ciele sú plnené primerane vo vzťahu k výdavkom a v súlade so zásadami efektívnosti a hospodárnosti.
c)	všetky stanovené ciele sa dosahujú realizáciou príslušných aktivít, ktoré sú schvaľované a realizované v rámci jednotlivých projektov.
Všeobecné dosiahnutie cieľa(ov) prebieha priebežne a nie je možné ho kvantifikovať prostredníctvom % úspešnosti, resp. jeho nesplnenia.
d)	nedostatky neboli identifikované.

Ing. S. Kubišová, Riadiaci orgán pre OP IS

Ing. E. Dohnáliková, Riadiaci orgán pre OP IS

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90402 - Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11C5   -  Vládne úvery - spolufinancovanie (k prostriedkom EÚ) 562 645
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 3 188 322

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 2 458 817 2 458 817

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 380 678 380 678
3 750 967Spolu 2 839 495 2 839 495

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

Monitorovanie cieľa:
Do roku 31.12.2009 boli vytvorené podmienky pre vypracovanie 8 štúdií. V priebehu roka 2009 sa ukončili práce na dvoch štúdiách uskutočniteľnosti, pričom v priebehu
roka 2010 sa ukončili práce na ďalších piatich a v roku 2011 sa očakáva ukončenie na poslednej štúdii uskutočniteľnosti.

Zdroj získavania údajov:
Odbor riadenia OP IS MF SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Počet vypracovaných štúdií uskutočniteľnosti

Výstupu

počet

6 7

0

2007 2008

1

6

4

8

53 6

Do roku 2013 dosiahnúť 100%-né zapojenie zamestnancov SORO a PJ do implementácie.
Cieľ 2:

Monitorovanie cieľa:
V priebehu roku 2010 bolo dosiahnuté 89% zapojenie zamestnancov SORO a PJ MF SR OPIS do implementácie. Nedosiahnutie 100% bolo spôsobené tým, že aj PJ
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bola zapojená do finančného overovania OP Technická pomoc, avšak nie v plnej výške oproti SORO. Plán na rok 2010 bol dosiahnuť počet zamestnancov pracujúcich na
implementácii na úroveň 49 zamestnancov a tento plánovaný stav bol aj reálne dosiahnutý.
Projekt technickej pomoci MK SR bol schválený a realizoval sa, pričom sa v prvom polroku 2010 podarilo naplniť indikátor na 100 %. Na základe organizačných zmien
(zmena organizačného poriadku MK SR zo dňa 1.11.2010) v rámci MK SR bola zmenená organizačná štruktúra SORO, čo spôsobilo zníženie plnenia indikátora.
Postupne ku koncu sledovaného obdobia sa stav zamestnancov napĺňal (ku dňu 31.12.2010 ide o 12 zamestnancov z celkového počtu pätnásť, čo je 80 %).
V priebehu roku 2010 bolo celkovo dosiahnuté 84,5 % zapojenie zamestnancov SORO a PJ OP IS do implementácie OP IS.

Zdroj získavania údajov:
Odbor riadenia OP IS MF SR, SORO MK SR

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
A - Percento zamestnancov SORO a PJ zapojených do implementácie

Výsledku

%

100 100

2007 2008

75

98

100

84,5

100

100

100 100

Komentár k programovej časti:

Do roku 31.12.2009 boli vytvorené podmienky pre vypracovanie 8 štúdií. V priebehu roka 2009 sa ukončili práce na dvoch štúdiách uskutočniteľnosti, pričom v priebehu roka
2010 sa ukončili práce na ďalších piatich a v roku 2011 sa očakáva ukončenie na poslednej štúdii uskutočniteľnosti.

V priebehu roku 2010 bolo dosiahnuté 89% zapojenie  zamestnancov SORO a PJ MF SR OPIS do implementácie. Nedosiahnutie 100% bolo spôsobené s tým, že aj PJ bola
zapojená do finančného overovania OP Technická pomoc, avšak nie v plnej výške oproti SORO. Plán na rok 2010 bol dosiahnuť počet zamestnancov pracujúcich na
implementácii na úroveň 49 zamestnancov a tento plánovaný stav bol aj reálne dosiahnutý.

Projekt technickej pomoci MK SR bol schválený a realizoval sa, pričom sa v prvom polroku 2010 podarilo naplniť indikátor na 100 %. Na základe organizačných zmien (zmena
organizačného poriadku MK SR zo dňa 1.11.2010) v rámci MK SR bola zmenená organizačná štruktúra SORO čo spôsobilo zníženie plnenia indikátora. Postupne ku koncu
sledovaného obdobia sa stav zamestnancov napĺňa (ku dňu 31.12.2010 ide o 12 zamestnancov z celkového počtu pätnásť, čo je 80 %).
V priebehu roku 2010 bolo celkovo dosiahnuté 84,5 % zapojenie zamestnancov SORO a PJ OPIS do implementácie OPIS.

Ing. S. Kubišová, Riadiaci orgán pre OP IS

Ing. E. Dohnáliková, Riadiaci orgán pre OP IS

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AT - Medzirezortný program Technická pomoc 2007-2013
Gestor: Úrad vlády SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 38 004 38 004

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 6 707 6 707
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 1 964 1 964
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 159 490 159 490

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 27 336 27 321
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0

0Spolu 233 500 233 485

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AT01 - Príprava, riadenie,monitorovanie,hodnotenie,informovanie a posilňovanie adm.kapacít v týchto oblastiach-MF SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

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

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 14 019 14 019

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 649 1 649
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0

0Spolu 15 668 15 668

Komentár k programovej časti:

Čerpanie prioritnej osi č. 1 sa realizovali v rámci jednotlivých opatrení.

Ing. A. Bohonyová, oddelenie platobnej jednotky MF SR

Ing. T. Matejovičová, vedúca oddelenia platobnej jednotky MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

Vytlačené dňa: 16.03.2011 47 / 52



0AT0101 - Monitorovanie, pracovné a koordinačné skupiny, výbory a komisie

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

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

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

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

0Spolu

Komentár k programovej časti:

V rámci opatrenia 1.1. OP Technická pomoc sa zabezpečovala administratívna podpora práce monitorovacích výborov, pracovných a koordinančých skupín.

Ing. A. Bohonyová, oddelenie platobnej jednotky MF SR

Ing. T. Matejovičová, vedúca oddelenia platobnej jednotky MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AT0102 - Hodnotenie a štúdie

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

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

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

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

0Spolu

Komentár k programovej časti:

V rámci opatrenia 1.2. OP Technická pomoc sa refundovali výdavky na vypracovanie hodnotenia plnenia cieľov politiky súdržnosti 2009.

Ing. A. Bohonyová, oddelenie platobnej jednotky MF SR

Ing. T. Matejovičová, vedúca oddelenia platobnej jednotky MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AT0103 - Informovanie a publicita

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

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

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

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

0Spolu

Komentár k programovej časti:

V rámci opatrenia 1.3. OP Technická pomoc sa v roku 2010 hradili výdavky na školenia pre užívateľov ITMS a na aktivity spojené s komunikačným plánom.

Ing. A. Bohonyová, oddelenie platobnej jednotky MF SR

Ing. T. Matejovičová, vedúca oddelenia platobnej jednotky MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AT0104 - Posilnenie administratívnych kapacít a podpora riadenia pomoci
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

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

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 14 019 14 019

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 649 1 649
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0

0Spolu 15 668 15 668

Komentár k programovej časti:

V rámci opatrenia 1.4. OP Technická pomoc sa refundovali mzdové výdavky a cestovné náhrady oprávnených zamestnancov orgánov zapojených do implementácie ŠF
(CKO, RO OP TP, útvarov koordinátorov horizontálnych priorít).

Ing. A. Bohonyová, oddelenie platobnej jednotky MF SR

Ing. T. Matejovičová, vedúca oddelenia platobnej jednotky MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AT0105 - Informačné systémy pre účely riadenia a implementácie regionálnej politiky SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

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

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

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

0Spolu

Komentár k programovej časti:

V rámci opatrenia 1.5. OP Technická pomoc sa realizovali výdavky na informačný systém  ITMS.

Ing. A. Bohonyová, oddelenie platobnej jednotky MF SR

Ing. T. Matejovičová, vedúca oddelenia platobnej jednotky MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AT02 - Finančné riadenie,kontrola, audit a posilňovanie adm.kapacít v týchto oblastiach-MF SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 38 004 38 004

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 6 707 6 707
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 1 964 1 964
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 145 471 145 471

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 25 686 25 671
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0

0Spolu 217 831 217 816

Komentár k programovej časti:

V rámci prioritnej osi č. 2 OP Technická pomoc sa realizovali výdavky spojené s finančným riadením, kontrolou a auditom.

Ing. A. Bohonyová, oddelenie platobnej jednotky MF SR

Ing. T. Matejovičová, vedúca oddelenia platobnej jednotky MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AT0201 - Finančné riadenie
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

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

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

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

0Spolu

Zabezpečiť komplexný systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
V rámci opatrenia 2.1. OP Technická pomoc sa v roku 2010 refundovali náklady oprávnených zamestnancov na zahraničné a tuzemské semináre a školenia, výučbu
anglického jazyka a zvyšovanie úrovne počítačových vedomostí.

Zdroj získavania údajov:
interný

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
null - Zabezpečený komplexný systém finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu

Výstupu

logická

áno áno áno áno

2007 2008

áno

áno

ánoáno áno

Komentár k programovej časti:

V rámci opatrenia 2.1. OP Technická pomoc sa v roku 2010 refundovali náklady oprávnených zamestnancov na zahraničné a tuzemské semináre a školenia, výučbu
anglického jazyka a zvyšovanie úrovne počítačových vedomostí.

Ing. V. Štefanková, odbor koordinácie finančného riadenia MF SR

Mgr. M. Zubriczká, generálna riaditeľka sekcie európskych a medzinárodných záležitostí MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AT0202 - Finančná kontrola a audit

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

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

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

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 15 0
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0

0Spolu 15 0

Komentár k programovej časti:

V rámci opatrenia 2.2. OP Technická pomoc sa uskutočnili vzdelávacie aktivity a boli refundované náklady na prekladateľské a tlmočnícke služby súvisiace s výkonom
činností OA.

Ing. S. Topor, odbor plánovania a metodiky MF SR

Ing. I. Turčanová, generálna riaditeľka sekcie auditu a a kontroly MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AT0203 - Posilňovanie administratívnych kapacít

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

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

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 145 471 145 471

13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 25 671 25 671
13S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0

0Spolu 171 142 171 142

Zabezpečiť kvalitné ľudské zdroje pre výkon oprávnených činností súvisiacich s implementáciou štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu.
Cieľ 5:
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Monitorovanie cieľa:
V priebehu roku 2010 boli v rámci opatrenia 2.3. OP Technická pomoc realizované refundácie mzdových nákladov za oprávnených zamestnancov sekcie európskych a
medzinárodných záležitostí, sekie auditu a kontroly, odboru financovania úradu a sekcie informatizácie spoločnosti MF SR, ako aj správ finančnej kontroly Bratislava,
Zvolen a Košice.

Zdroj získavania údajov:
interný

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
null - Počet oprávnených zamestnancov, ktorých mzda je financovaná z OP TP

Výstupu

Počet

116 116

2007 2008

116

129

11697 116

Komentár k programovej časti:

V priebehu roku 2010 boli v rámci opatrania 2.3. OP Technická pomoc realizované refundácie mzdových nákladov za oprávnených zamestnancov sekcie európskych a
medzinárodných záležitostí, sekie auditu a kontroly, odboru financovania úradu a sekcie informatizácie spoločnosti MF SR, ako aj správ finančnej kontroly Bratislava, Zvolen a
Košice.

Ing. P. Roba, odb. koordinácie finančného riadenia MF SR, Ing. S. Topor, odb. plán. a metodiky MF SR

Mgr. M. Zubriczká, GR sek. eur. a medz. zálež., Ing. I. Turčanová, GR sek. auditu a kontroly MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AT0204 - Informačné systémy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

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

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

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

0Spolu

Komentár k programovej časti:

V rámci opatrenia 2.4. OP Technická pomoc bola zabezpečená podpora produktívnej prevádzky ISUF a realizoval sa prvý blok vzdelávacích aktivít zameraných na
oboznámenie sa s novou verziou IS CEDIS.

Ing. M. Tothová, odb. koor. fin. riadenia MF SR, Ing. S. Topor, odb. plán. a metodiky MF SR

Mgr. M. Zubriczká, GR sek. eur. a medz. zálež. MF SR, Ing. I. Turčanová, GR sek. aud. a kontr. MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0AT0205 - Podpora zavádzania inovatívnych finančných nástrojov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2010

Financovanie programovej časti: ( v eurách )

Schválený rozp.
2010

Upravený rozpočet
k 31.12.2010

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0 38 004 38 004

11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 6 707 6 707
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 1 964 1 964
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ, súčasťou týchto prostriedkov sú aj prost. EÚ na
financ. Programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR, ako aj prost. EÚ na financ. programu OP INTERACT) 0

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

0Spolu 46 674 46 674

Zabezpečiť Implementáciu systému podpory zavádzania inovatívnych finančných nástrojov.
Cieľ 1:

Monitorovanie cieľa:
V roku 2010 schválilo MF SR poskytnutie konzultačnej a finančnej podpory dvom zadávateľom PPP projektov: mestu Košice pre projekt Integrovaný dopravný systém
mesta Košice a Žilinskej univerzite pre projekt Vedecko-technologický park Žilina.
V rámci aktivít smerovaných k zvýšeniu kvalifikácie a informovanosti verejného sektora v oblasti PPP a podpory výmeny skúseností získaných  pri príprave a realizácii
jednotlivých PPP projektov sa v apríli uskutočnilo školenie realizačného tímu a riadiaceho výboru pre prípravu PPP projektov Administratívne a kreatívne centrum
Košického samosprávneho kraja a v júni školenie s názvom Výklad koncesnej zmluvy.
Ďalšie aktivity realizované v roku 2010 v rámci tohto opatrenia sa týkali riešenia problematiky implementácie iniciatívy JEREMIE v podmienkach SR.

Zdroj získavania údajov:
interný
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2009

R
2010

R + 1
2011

R + 2
2012 2013

R + 3 R + 4
2014

R + 5
2015

Typ:

MJ:
null - Vytvorený systém podpory zavádzania inovatívnych finančných nástrojov

Výstupu

logická

áno áno

2007 2008

áno

áno

ánoáno áno

Komentár k programovej časti:

V roku 2010 schválilo MF SR poskytnutie konzultačnej a finančnej podpory dvom zadávateľom PPP projektov: mestu Košice pre projekt Integrovaný dopravný systém mesta
Košice a Žilinskej univerzite pre projekt Vedecko-technologický park Žilina.
V rámci aktivít smerovaných k zvýšeniu kvalifikácie a informovanosti verejného sektora v oblasti PPP a podpory výmeny skúseností získaných pri príprave a realizácii
jednotlivých PPP projektov sa v apríli uskutočnilo školenie realizačného tímu a riadiaceho výboru pre prípravu PPP projektov Administratívne a kreatívne centrum Košického
samosprávneho kraja a v júni školenie s názvom Výklad koncesnej zmluvy.
Ďalšie aktivity realizované v roku 2010 v rámci tohto opatrenia sa týkali riešenia problematiky implementácie iniciatívy JEREMIE v podmienkach SR.

Mgr. K. Dlabajová, sam. odd. partner. projektov, Ing. K. Kováčová, odb. medz. vzťahov MF SR

Ing. J. Kolesárová, VO sam. odd. partn. projekt., Mgr. M. Zubriczká, GR sek. eur. a medz. zál. MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

Doplňujúca informácia:
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