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Tlačová správa:

Informatizácia už čoskoro pomôže aj Najvyššiemu
kontrolnému úradu SR
Podpora kontrolnej činnosti vykonávanej Najvyšším kontrolným úradom SR
(NKÚ SR) prostriedkami informačných a komunikačných technológií je vnímaná ako
nedostatočná. Nie sú zavedené databázové produkty pre podporu kontrolórskych
činností, či prostriedky komunikácie kontrolóra s Kontrolórskym informačným
systémom NKÚ (KIS) počas výkonu kontroly. Činnosti v oblasti riadenia úradu sú
automatizované iba čiastočne, chýba podpora riadiacich procesov a ich prepojenie.
Oblasť vzťahov s verejnosťou je elektronizovaná len v časti jej informovania
prostredníctvom webového sídla úradu. NKÚ SR je technologicky vybavený na
úrovni, ktorá dokáže pokryť jeho potreby len v krátkodobom horizonte, hardvér je na
hranici životnosti i výkonnosti. O čosi lepšie sú na tom regionálne pracoviská
(expozitúry) v sídlach krajských miest, ktoré boli vybudované v ostatnom období.
Už čoskoro sa však veci začnú meniť k lepšiemu. Ministerstvo financií SR
vyhlásilo výzvu na Národný projekt Kontrolórsky informačný systém NKÚ SR –
Elektronické služby NKÚ SR. Ministerstvo financií SR je Sprostredkovateľským
orgánom pod riadiacim orgánom pre Operačný program Informatizácie spoločnosti
(OPIS).
Medzi ciele tohto projektu patrí aj zavedenie registra kontrolovateľných
subjektov, či implementácia metodiky kontroly podľa medzinárodných noriem a
štandardov kontrolných postupov a dobrej praxe využívaných v organizáciách (napr.
INTOSAI a EUROSAI, združujúcich najvyššie kontrolné inštitúcie štátov. Projekt má
tiež zvýšiť prínos kontrolnej činnosti pre skvalitnenie procesov nakladania
s verejnými prostriedkami na základe všeobecne uznávaných štandardov
akceptovaných v členských štátoch EÚ. Samozrejme, projekt počíta aj so
sprístupnením elektronických služieb NKÚ SR pre občanov, podnikateľov i verejnú
správu. Zavedenie integrovaného Kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR
podporí spoľahlivé získavanie dostupných informácií o kontrolovateľných subjektoch,
umožní pripájanie sa k ich informačným systémom, ale aj vzdialený prístup
kontrolóra na KIS pri výkone kontroly, či plánovanie a vyhodnocovanie kontrolórskej
činnosti.
Dlhodobým zámerom vedenia úradu je vybudovať modernú, efektívne fungujúcu
inštitúciu, ktorá dokáže pružne prispôsobovať svoju činnosť meniacim sa

požiadavkám. NKÚ SR chce dobudovať organizačné zložky v krajských mestách.
Využitie informačných a komunikačných technológií pomôže úradu vo všetkých
oblastiach jeho činnosti.
Projekt je zameraný na elektronizáciu verejnej správy a rozvoj elektronických
služieb na centrálnej úrovni. Zabezpečí efektívnu integráciu týchto elektronických
služieb do celkovej architektúry eGovernmentu.
Dĺžka realizácie projektu, na ktorý sa vzťahuje žiadosť o nenávratný finančný
príspevok, je maximálne 24 mesiacov od dátumu začatia realizácie projektu. Celková
maximálna čiastka vyčlenená na túto výzvu predstavuje 3,52 mil. EUR (106 mil. Sk)
vrátane DPH. Dátum uzávierky tejto výzvy na národný projekt je do 24. júna 2009.
Výzvu na Národný projekt zverejní ministerstvo financií na stránkach
www.opis.gov.sk, www.nsrr.sk a www.informatizacia.sk. Operačný program
Informatizácia spoločnosti je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho
rozvoja.
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