Vyhodnotenie pripomienkového konania
Útvar

Pripomienka

Sekcia informatizácie
spoločnosti

Bez pripomienok

O

Sekcia statégie

Úloha č. 121, str. 6: údaje v tabuľke hore (graf) navrhujeme zosúladiť s údajmi uvedenými v texte nad tabuľkou.

O

A

upravené

Úloha č. 501, str. 33, 2. odsek zdola: navrhujeme preformulovať resp. bližšie špecifikovať časť "podpísaného Kontraktu ... a činnosti".

O

A

upravené

Všeobecne v celom materiáli navrhujeme vykonať potrebné úpravy formálnej stránky: medzery, bodky, čiarky, a to napr. aj pri vymenúvaní,
atď., ako aj zosúladiť ich používanie.

O

A

upravené

Sekcia európskych a
doplniť správu o informáciu o všetkých interných a externých auditoch realizovaných v roku 2009 a uviesť všetky zistené nedostatky
medzinárodných záležitostí vysokej závažnosti vrátane ich odpočtov

Z

A

informácia bola doplnená a uvedená je v
závere úvodu správy

Sekcia štátneho
výkazníctva

v tabuľkách na strane 6 a 16 odporúčame v riadku „Spolu“ a vo všetkých stĺpcoch vyjadrujúcich percentá uviesť číslo 100,0

O

A

upravené

odporúčame zjednotiť používanie pojmov „team“ a „tím“ (str. 8) a písanie skratky CCNTC, CCN TC CCN/TC (str. 15)

O

A

upravené

správa by, podľa nášho názoru, mala byť doplnená o stručný záver, ktorý by obsahoval súhrnné zhodnotenie plnenia kontraktu medzi MF
SR a DataCentrom v roku 2009
odporúčame na str. 16 predmetného materiálu preformulovať text, uvedený pod druhou odrážkou v časti Pracovisko aplikačnej podpory
RIS tak, aby bolo jasné že DataCentrum je organizácia, zodpovedná iba za aplikačnú stránku programového vybavenia RIS. V zmysle
Príručky na zostavovanie návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 (ktorá bola vydaná v roku 2009) je za metodické
usmerňovanie v oblasti tvorby rozpočtu zodpovedné MF SR, resp. príslušní správcovia rozpočtových kapitol pre organizácie vo svojej
pôsobnosti.
Podľa textu v tretej odrážke vyššie uvedenej časti sa DataCentrum podieľalo na testovaní nových verzií jednotlivých modulov. Sme toho
názoru, že testovanie jednotlivých modulov v RIS-e je v kompetencii MF SR (práve v náplni Sekcie rozpočtovej politiky), t. j. na základe
testovania a odstránenia aplikačných chýb sa podpíše preberací protokol a až následne sa modul „nasadí“ do DataCentra ako komplexný
systém. DataCentrum sa podieľa len na testovaní v rámci integrácie na ostatné systémy (napr. Štátna pokladnica).

O

A

doplnené

O

N

v texte sa uvádza, že pracovisko AP RIS
sprostredkovávalo ...., čím nie je spochybnená
skutočnosť, že za metodické usmerňovanie v
oblasti tvorby rozpočtu je zodpovedné MF SR

O

A

text bol upravený (upresnený)

V tejto istej časti sa uvádza, že v roku 2009 poskytovalo Datacentrum užívateľom „tretiu úroveň podpory“ - nie je jasné, čo sa pod ňou
konkrétne chápe – podpora priamo s najnižšími organizačnými jednotkami? V časti, týkajúcej sa zhodnotenia úlohy č. 6/211 – IT
monitorovací systém pre štrukturálne fondy a kohézny fond (ITMS) sa na str. 10 uvádza iba poskytovanie 1. úrovne podpory a 2. úrovne
podpory. Z tohto dôvodu odporúčame, aby „vysvetlivky“ k jednotlivým úrovniam boli uvedené v samostatnej časti v závere materiálu tak,
aby boli zrozumiteľné nielen pre pracovníkov informačných technológií.

O

A

vysvetlenie bolo doplnené do záveru úlohy
č.311

Na str. 17 sú uvedené dva stĺpcové grafy, ktoré informujú o počte vyriešených hlásení do aplikačnej podpory RIS, jeden graf uvádzal počty
hlásení - RIS a druhý graf počet hlásení - Moduly RIS. Aký je medzi nimi rozdiel, podľa nášho názoru práve 1. graf (počet hlásení – RIS)
sa vzťahuje na globálne údaje z tabuľky na str.16, v ktorej sa uvádzajú údaje o aplikačnej podpore podľa jednotlivých modulov RIS.

O

Na str. 19 pod úlohou č. 10/314 – Programové vybavenie pre automatizovaný zber účtovných výkazov obcí a ich podriadených
rozpočtových a príspevkových organizácií (AZÚV) sa uvádza, že sa v roku 2009 vytvoril nový číselník rozpočtovej klasifikácie v súvislosti so
zmenami v rozpočtovej klasifikácii platnej pre rok 2009. Keďže sa jedná o „komplexný číselník“, nemá táto úloha byť uvedená aj pod úlohou
č. 8/311 (AP RIS)?

O

Sekcia rozpočtovej politiky

Sekcia finančného trhu

Bez pripomienok

Sekcia daňová a colná

Bez pripomienok

Typ Vyhodnotenie Spôsob vyhodnotenia

áno - grafy sa dopĺňajú

N

správa číselníka nie je predmetom úlohy č.
311

1

Vyhodnotenie pripomienkového konania
Sekcia legislatívna a
majetkoprávna

V celom texte materiálu používať spojenie "z Kontraktu uzatvoreného medzi MF SR a DataCentrom".

O

A

upravené

V nadpise opraviť chybu v slove "informatizácie"

O

A

opravené

Na str. 10 slovo "financií" nahradiť slovom "financí" (český názov ministerstva)

O

A

nahradené

Na str. 18 nahradiť slovo "poľnohospodárstva" slovom "pôdohospodárstva" (oficiálny názov ministerstva)

O

A

nahradené

Sekcia auditu a kontroly

Bez pripomienok

Inštitút finančnej politiky

Bez pripomienok

Vysvetlivky k skratkám:
O - obyčajná
Z - zásadná
A - akceptovaná
ČA - čiastočne akceptovaná
N - neakceptovaná

2

Zoznam použitých skratiek
AZÚV
BIS
BP
CPU
CR SR
DR SR
EIS
ECB
IIS
IKT
IPV
IS SŠP
IS ŠP
ISpSŠP
ISUF
ITIL
ITMS
JUŠ
KF
KTI
LAN
MIS
MPR
MÚR
NBS
NO
NUJ
PO
RI
RIS
RKS
RO
ROPK
RÚZ
SMIB
SPPIT
ŠF
ŠIS
ŠP
ŠÚ SR
ÚIPŠ
ÚIS
ÚIS POD
VUC
ZoRo
ZP

Automatizovaný zber účtovných výkazov
Bezpečnostný informačný systém
Bezpečnostný projekt
Centrum podpory užívateľov
Colné riaditeľstvo SR
Daňové riaditeľstvo SR
Ekonomický informačný systém
Európska centrálna banka
Internet Information Server
Informačno - komunikačné technológie
Internet pre vzdelanie
Informačný systém systému štátnej pokladnice
Informačný systém štátnej pokladnice
Informačný systém pre systém štátnej pokladnice
Informačný systém účtovníctva fondov
IT Infrastructure Library
IT monitorovací systém pre štrukturálne fondy a Kohézny fond
Jednotné účtovníctvo štátu
Kohézny fond
Komunikačno - technologická infraštruktúra
Local Area Network
Manažérsky informačný systém
Modul programového rozpočtovania
Modul úpravy rozpočtu
Národná banka Slovenska
Neziskové organizácie
neziskové účtovné jednotky
príspevkové organizácie
Register investícií
Rozpočtový informačný systém
Rezortná komunikačná sieť
rozpočtové organizáce
Register osobitných ponukových konaní
Register účtovných závierok
Systém manažérstva informačnej bezpečnosti
Systém pre podporu prevádzky informačných technológií
Štrukturálne fondy
Štátny informačný systém
Štátna pokladnica
Štatistický úrad SR
Ústav informácií a prognóz školstva
Účtovný informačný systém
Účtovný IS pre účtujúcich v systéme podvojného účtovníctva
Vyšší územný celok
zostavenie rozpočtu
Záložné pracovisko

