
Monitorovacia správa programovej štruktúry k dátumu 31.12.2008

15 - Ministerstvo financií SR

Výdavky kapitoly podľa zdrojov financovania

( v tis. Sk )

Zdroje financovania Schvál.rozp. 2008 Upravený rozpočet
k 31.12.2008

Skutočnosť do
31.12.2008

Spolu 10 795 647 10 565 715 10 453 528

Štátny rozpočet 10 795 647 10 563 250 10 451 063

-> prostriedky kapitoly 9 660 028 10 071 483 9 998 450

-> prostriedky EÚ 899 070 61 182 61 182

-> prostriedky spolufinancovania zo ŠR 206 780 7 661 7 661

-> prostriedky VPS 112 112 0

-> Ostatné prostriedky zahraničné a tuzemské 29 657 29 657 0

 - Rozpočet kapitoly 10 765 878 10 140 325 10 067 293

 - Rozpočtové prostriedky kapitoly 9 660 028 10 071 483 9 998 450

 - Európsky fond regionálneho rozvoja 0 752 752

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 564 564

 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 188 188

 - Európsky sociálny fond 0 18 915 18 915

 - Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 18 915 18 915

 - Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond 0 510 510

 - Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia sekcia (prostriedky EÚ) 0 337 337

 - Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia sekcia - spolufinancovanie 0 173 173

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie) 1 105 850 48 666 48 666

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 899 070 41 366 41 366

 - Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 206 780 7 300 7 300

 - Vnútorné politiky 29 657 29 657 0

 - Prechodný fond (prostriedky EÚ) 29 657 29 657 0

 - Zdroje z kapitoly Všeobecná pokladničná správa 112 112 0

 - zdroje na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP 56 56 0

 - zdroje na spolufinancovanie Nórskeho finančného mechanizmu 56 56 0

 - Zdroje z predchádzajúcich rokov 0 393 156 383 770

 - zo štátneho rozpočtu 0 349 463 340 120

 - Zo štátneho rozpočtu z r.2005 (prostr. ŠR viazané v r.2005 nevycerpané v r.2006 a viazané v r.2006) 0 11 435 4 542

 - zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006) 0 95 709 95 078

 - zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007) 0 242 319 240 500

 - Európsky fond regionálneho rozvoja 0 7 111 7 111

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 5 724 5 724

 - Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 387 1 387

 - Európsky sociálny fond 0 22 794 22 794

 - Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 1 956 1 956

 - Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 20 838 20 838

 - Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond 0 182 182

 - Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond - usmerňovacia sekcia (prostriedky EÚ) 0 182 182

 - Prechodný fond - spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly 0 110 68

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (2. programové obdobie) 0 13 495 13 495

 - Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 11 471 11 471

 - Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 2 024 2 024

Zdroje zo zahraničia (nenávratné) 0 114 114

 - iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0 114 114

Iné zdroje 0 2 352 2 352

 - vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 2 352 2 352
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Výdavky kapitoly na programy

( v tis. Sk )

Názov programu Schvál.rozp. 2008 Upravený rozpočet
k 31.12.2008

Skutočnosť do
31.12.2008

Por.
č.

Kód
programu

Výdavky spolu za kapitolu 10 453 52810 565 71510 795 647

Výber daní a claA  072 6 514 216 6 464 610 6 443 947

 - Výber danía)  07201 3 478 4473 485 0703 115 404

 - Výkon funkcií daňovej správy1.  0720101 3 046 432 3 419 621 3 418 111

 - Rozvoj daňového informačného systému (DIS)2.  0720102 65 000 61 478 60 336

 - Výklad smernice Rady 2006/112/ES v súvislosti s precedenčným právom Súdneho dvora
Európskych spoločenstiev a jeho aplikáciou daňovými správami členských krajín EÚ-
Transition Facility (Prechodný fond)

3.  0720108 3 972 3 972 0

 - Výber cla a daní v správe colných orgánovb)  07202 2 886 9122 898 7002 933 812

 - Výkon funkcií colnej správy1.  0720202 2 819 264 2 765 552 2 758 944

 - Rozvoj informačného systému výberu cla a daní v správe colných orgánov2.  0720203 109 385 127 985 127 967

 - Zlepšenie elektronických sprievodných dokumentov na národnej úrovni pre systém
kontroly pohybu spotrebných tovarov - Transition Facility (Prechodný fond)3.  072020G 1 721 1 721 0

 - Kontrolné mobilné tímy – Implementácia efektívnejšej daňovej kontroly a dohľadu nad
tovarom podliehajúcim spotrebným daniam na národnej úrovni - Transition Facility
(Prechodný fond)

4.  072020H 1 721 1 721 0

 - Implementácia daňovej kontroly a prijatie špecifických strát v oblasti spotrebných daní na
alkohol na národnej úrovni - Transition Facility (Prechodný fond)5.  072020I 1 721 1 721 0

 - UNITAS – Reforma daňovej a colnej správy, zjednotenie výberu daní, cla a poistnýchc)  07203 78 58880 840465 000

Tvorba metodiky, riadenie, kontrola, vládny audit a vnútorný audit verejných financiíB  074 4 280 671 4 040 801 3 949 379

 - Tvorba a implementácia politíka)  07401 1 458 4371 501 3081 127 686

 - Kontrola, vládny audit a vnútorný auditb)  07403 122 481135 580140 933

 - Výkon kontrolných funkcií vo verejných financiách1.  0740302 128 355 122 892 122 413

 - Posilnenie nezávislosti vnútorných audítorov vybudovaním výboru/ov pre audit -
Transition Facility (Prechodný fond)2.  0740306 6 620 6 730 68

 - Finančný audit - Transition Facility (Prechodný fond)3.  074030E 5 958 5 958 0

 - Výkon ďalších funkcií Ministerstva financií SRc)  07404 845 166871 4151 940 536

 - Distribúcia kolkov1.  0740403 155 000 202 000 199 005

 - Jednotný systém štátneho účtovníctva a výkazníctva2.  0740409 170 000 225 842 222 950

 - Technická pomoc MVRR SR - MF SR3.  074040B 0 7 862 7 862

 - Poskytnutie poradenských služieb pre zvýšenie efektívnosti poskytovania oficiálnej
rozvojovej pomoci Ministerstvom financií SR - Transition Facility (Prechodný fond)4.  074040C 1 986 1 986 0

 - Technická asistencia finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu5.  074040E 112 112 0

 - Podpora rozvojových úloh v oblasti informatizácie spoločnosti6.  074040F 1 607 480 382 637 370 330

 - Vytvorenie informačných a databázových systémov pre poskytovanie rozvojovej pomoci
- UIBF 20067.  074040H 5 958 5 958 0

 - Technická pomoc nelimitovaná – Ministerstvo pôdohospodárstva SR8.  074040I 0 692 692

 - Posilňovanie administratívnych kapacít MVRR SR – MF SR9.  074040K 0 44 326 44 326

 - Informačné systémy riadenia verejných financií nadrezortného charakterud)  07406 1 523 2951 532 4981 071 516

 - Informačný systém pre systém štátnej pokladnice1.  0740601 693 000 823 452 822 877

 - Rozpočtový informačný systém2.  0740602 102 200 136 960 129 754

 - Informačný systém účtovníctva fondov3.  0740603 24 000 23 818 23 572

 - Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií4.  0740604 252 316 548 267 547 091

Podprogramy, ktoré kapitola rieši ako účastník medzirezortného programu

Nelimitovaná technická pomoc - výdavky na technickú podporu projektov - MF SRC  06G0A 0 66 66
Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 - Technická pomoc - nelimitovaná - MF SR - SOP ĽZ1.  06G0A02 0 66 66

Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MF SRD  06G0D 0 41 644 41 644
Gestor: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

 - Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a
podnikateľského sektora - MF SR1.  06G0D02 0 41 644 41 644

Príspevky SR do MO - MF SRE  09703 760 760 658
Gestor: Ministerstvo zahraničných vecí SR

Technická pomocF  0A904 0 17 835 17 835
Gestor: Úrad vlády SR

 - Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS1.  0A90402 0 17 835 17 835

Zámery a ciele programov, podprogramov, prvkov

072 - Výber daní a cla

Efektívny výber daní a ciel.
Zámer:
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 6 505 081 6 329 562 6 319 836
11A2   -  Prechodný fond (prostriedky EÚ) 9 135 9 135 0
1315   -  Zo štátneho rozpočtu z r.2005 (prostr. ŠR viazané v r.2005 nevycerpané v r.2006 a viazané v r.2006) 0 959 553
1316   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006) 0 53 757 53 618
1317   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007) 0 69 144 67 886
72   -  vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 2 053 2 053

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07201 - Výber daní

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 3 111 432 3 407 193 3 405 939
11A2   -  Prechodný fond (prostriedky EÚ) 3 972 3 972 0
1316   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006) 0 2 707 2 568
1317   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007) 0 69 144 67 886
72   -  vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 2 053 2 053

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0720101 - Výkon funkcií daňovej správy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 3 046 432 3 391 558 3 390 479
1316   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006) 0 1 124 1 124
1317   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007) 0 24 885 24 455
72   -  vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 2 053 2 053

V rokoch 2008 až 2010 udržať úspešnosť výberu daní v správe daňových úradov na úrovni 96 %.
Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Pre rok 2008 bola stanovená úspešnosť výberu daní daňovou správou na úrovni 96%. Za rok 2008 bol stanovený cieľ prekročený, pričom úspešnosť výberu daní bola
dosiahnutá na úrovni 98,72%.
Pri výpočte úspešnosti výberu daní sa vychádzalo z podielu predpísanej daňovej povinnosti v bežnom roku k zaplatenej daňovej povinnosti v bežnom roku, ktorá bola
znížená o sumu preplatkov, vzťahujúcich sa k úhradám daňových povinností minulých období.
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. Veľká pozornosť sa
venuje začínajúcim podnikateľom.

Poznámka:
Skutočné plnenie ukazovateľov pre roky 2005 a 2006 je pozitívne ovplyvnené odstúpením daňových pohľadávok na Slovenskú konsolidačnú a.s., čo ovplyvnilo pomer
predpísanej dane k  zaplatenej.
V tabuľke merateľného ukazovateľa sú uvedené celoročné hodnoty dosiahnutej skutočnosti merateľného ukazovateľa za rok 2005 a 2006. Za rok 2007 bola z dôvodu
porovnania údajov pri monitorovaní k 30.6.2008 uvedená hodnota k 30.6.2007, ktorá bola systémom automaticky skopírovaná. Systém neumožňuje prepísať údaj za rok
2007. Skutočnosť merateľného ukazovateľa k 31.12.2007 bola dosiahnutá na úrovni 97,27%.

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

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, Sekcia námestníčky GR pre správu daní, odbor správy daní

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Zdroj - Daňový informačný systém, periodicita získavania údajov – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Percento úspešnosti výberu daní

Výsledku

%

96 96

99,31

2005 2006

96,36

96

98,72

96

99,05

96

V rokoch 2008 až 2010 zvyšovať efektivitu daňovej správy, t.j. podiel hrubého výnosu  daní a ostatných príjmov na 1 zamestnanca daňovej správy, v roku 2008 dosiahnuť
Cieľ 2:

Vytlačené dňa: 13.03.2009 3 / 42



efektivitu vo výške 55 500 tis. Sk.

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Poslaním daňovej správy je zabezpečiť výber daňových príjmov tak ako je stanovené v zákone o štátnom rozpočte. Na dosiahnutí tohto cieľa sa podieľajú všetci
zamestnanci daňovej správy. Ukazovateľ meria efektivitu výkonu daňovej správy ako podiel hrubého výnosu daňových príjmov a ostatných príjmov k priemernému
prepočítanému počtu zamestnancov.
Pre rok 2008 bol stanovený podiel hrubého výnosu daní a ostatných príjmov na 1 zamestnanca daňovej správy vo výške 55 500 tis. Sk. Za rok 2008 predstavuje
efektivita 70 256 tis. Sk. Uvedený cieľ bol úspešne splnený.
Nadmieru pozitívne naplnenie ukazovateľa súvisí s vysokým medziročným rastom výberu hrubého výnosu daní daňovou správou pri redukovanom počte zamestnancov.

Poznámka:
Systém neumožňuje doplniť údaj o skutočnosti merateľného ukazovateľa za rok 2007. Skutočnosť merateľného ukazovateľa k 31.12.2007 bola dosiahnutá vo výške 61
194 tis. Sk.

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

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, Sekcia námestníčky GR pre správu daní, odbor správy daní

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Zdroj - Daňový informačný systém, periodicita získavania údajov – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Efektivita daňovej správy

Výsledku

tis. Sk

2 423 156,08 2 589 125,67

48 199

2005 2006

54 000

70256

55 500

53 508

2 257 186,48

Komentár k programovej časti:

Ing. Viera Kováčová, metodik – analytik DR SR

Ing. Zlatica Ondrušková, námestníčka GR DR SR pre správu daní

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0720102 - Rozvoj daňového informačného systému (DIS)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 65 000 15 635 15 460
1316   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006) 0 1 583 1 444
1317   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007) 0 44 259 43 431

V rokoch 2008 až 2009 realizovať jednotlivé projekty programu „Inovácia APV DIS”.
Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
V roku 2008 sa realizovali nasledovné aktivity programu „Inovácia APV DIS“, ktorého riadenie prešlo pod riadenie MF SR ako súčasť  programu UNITAS I.:
1.  Projekt "BEZ.":
- Vypracovali sa základné dokumenty - Projektový mandát, Projektový zámer, Business Case, Správa o stave projektu a dokument Bezpečnostná politika projektov
programu UNITAS, ktorý sa stal aj súčasťou používateľských požiadaviek pre projekt ŠDS. Dokument Bezpečnostná politika projektov programu UNITAS bol
vypracovaný v spolupráci s Colnou správou SR.
- V rámci SVS DR sa v projekte riešila bezpečnostná problematika na viacerých úrovniach a bola zapracovaná do dokumentu Architektúra riešenia, Požiadavky k
dokumentácii systému SVS DR a Akceptačné kritériá pre projekt SVS DR.
- V II. polroku bola do riešenia bezpečnostnej problematiky zapojená aj externá firma Gordias formou dodatku k existujúcej zmluve na nasledujúce činnosti: Podpora
implementácie procesov súvisiacich s Radou pre bezpečnosť, Tvorba dokumentov využívaných v procesoch procesného modelu bezpečnosti súvisiacich s Radou pre
bezpečnosť, Podpora spracovania dokumentov tvoriacich Čiastkové bezpečnostné politiky a Príručku bezpečnosti.
2.  Projekt "ITSM.":
- V priebehu 2. polroku bol uvedený do  celoplošnej prevádzky pre všetky daňové orgány a všetky IT služby podľa katalógu služieb jednotný kontaktný bod pre podporu
prevádzky IT služieb Service Desk a procesy Incident manažment, Problém manažment a Konfiguračný manažment a prepojením na Active Directory.
- Pre procesy manažment zmien a manažment vydaní boli vypracované a prijaté príslušné procesné dokumenty a procesy boli implementované do SW nástroja. Rozbehli
sa práce na uvedení procesov do skúšobnej prevádzky v podmienkach sekcie informatiky DR SR.
- Realizovali sa práce na tvorbe procesnej dokumentácie pre procesy manažment úrovne služieb (service level manažment) a manažment dostupnosti (availability
manažment). Uvedené dokumenty boli vypracované a posudzované v rámci akceptačného konania. Uvedené procesy boli implementované do SW nástroja.
3.  Projekt "Procesný model II." (ďalej len "PMOD II.")
- Bola schválená Smernica č. 7/2008/420 pre Procesný model daňovej správy, ktorej účelom je určenie využívania procesného modelu pri plnení ďalších úloh a zámerov
organizácie a určenie právomocí a zodpovednosti poverených osôb pri administrácii a údržbe procesného modelu.
- V spolupráci s MF SR a CR SR sa pracuje na vytvorení jednotnej metodiky správy a údržby procesného modelu.
- Bol naštartovaný proces aktualizácie a detailizácie procesných modelov „core“ procesov daňovej správy (procesný model PMOD_DS).
- K procesnému modelu daňovej správy je priebežne realizované vzdelávanie novoprijatých zamestnancov daňových orgánov.
- Bolo realizované nadstavbové vzdelávanie osôb poverených administráciou procesného modelu v oblasti aktualizácie procesných modelov, pokročilých funkcií
procesného modelovania a využívania procesného modelu pri lektorskej činnosti.
4.  Elektronizácia daňovej správy
V rámci zabezpečenia elektronickej komunikácie daňových subjektov s daňovými orgánmi bolo riešené nasadenie novej elektronickej podateľne EP XAdES v súlade s
nariadením NBÚ a z dôvodu zabezpečenia kompatibility elektronickej podateľne DR SR s inými podateľňami (napr. Ústredným portálom verejnej správy).
5.  Modernizácia daňovej správy
V súlade so zabezpečovaním úloh modernizácie daňovej správy, ktorá musí byť pripravená na realizáciu rozvojových zámerov súvisiacich s reformou daňovej a colnej
správy, bolo riešené obstaranie HW, ktorý bude spĺňať parametre potrebné pre zabezpečenie realizácie týchto zámerov a ktorý vytvára podmienky pre realizáciu
projektov v prostredí daňovej správy (napr. SVS DR a pod.).
6.  eLearning
Pre zabezpečenie potrieb projektu bolo realizované obstaranie notebookov, ktoré budú slúžiť pre potreby lektorského zboru na vytváranie a realizáciu eLearningových
kurzov, pre vytváranie ktorých sa v roku 2008 zabezpečovali podmienky.

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Frekvencia zberu údajov o plnených merateľných ukazovateľov na úrovni organizácie je polročne.
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Zrealizovaná etapa projektu

Výstupu

logická

2005 2006

0 áno

áno

ánoáno áno

Komentár k programovej časti:

Milan Droba, referent DIS DR SR

Ing. Vladimír Mižúr, námestník GR DR SR pre informatiku

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0720108 - Výklad smernice Rady 2006/112/ES v súvislosti s precedenčným právom Súdneho dvora Európskych spoločenstiev a

jeho aplikáciou daňovými správami členských krajín EÚ-Transition Facility (Prechodný fond)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

11A2   -  Prechodný fond (prostriedky EÚ) 3 972 3 972 0

V roku 2008 počas trvania projektu vyškoliť minimálne 20 zamestnancov slovenskej daňovej správy pracujúcich v oblasti DPH za účelom získania odborných poznatkov z
riešených súdnych sporov Súdneho dvora ES súvisiacich s výkladom jednotlivých článkov Smernice Rady EÚ 2006/112.

Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
V rámci projektu sa uskutočnilo 8 seminárov. Priemerný počet účastníkov na 1 seminár predstavoval 22,75 osoby. Každý zo zrealizovaných seminárov bol zameraný na
vybrané oblasti Smernice Rady 2006/112/ES. Prezentácia príslušných ustanovení Smernice bola v širokej miere obohatená o prípady rozhodovacej praxe Súdneho
dvora ES a o prax francúzskych daňových orgánov. V rámci spolufinancovania z rozpočtu DR SR bolo preložených 58 rozsudkov Európskeho súdneho dvora z oblasti
DPH.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia daňová a colná, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí).

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, Sekcia medzinárodných vzťahov, odbor vonkajších vzťahov, oddelenie riadenia medzinárodných projektov

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Interný zdroj, špecifický prieskum.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Počet vyškol. zamest. slovenskej DS počas trvania projektu

Výstupu

počet

2005 2006

22

20

V roku 2008 vypracovať analýzu vybraných oblastí uplatňovania zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v praxi SR.
Cieľ 2:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Na úvodnom stretnutí projektu dňa 25. apríla 2008 bola prezentovaná Analýza vybraných oblastí uplatňovania zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v praxi
v SR francúzskemu partnerovi za účelom spresnenia zamerania a obsahu nasledujúcich seminárov.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia daňová a colná, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí).

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, Sekcia medzinárodných vzťahov, odbor vonkajších vzťahov, oddelenie riadenia medzinárodných projektov

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Interný zdroj, špecifický prieskum.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Vypracovaná analýza

Výstupu

logická

2005 2006

áno

áno

Do konca apríla 2009, t.j. pol roka po skončení projektu vypracovať minimálne 5 nových alebo upravených metodických usmernení a stanovísk  pre zamestnancov
daňovej správy v oblasti DPH v súvislosti s precedenčným právom Súdneho dvora ES.

Cieľ 3:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Od skončenia projektu do konca roku 2008 bolo vydaných 5 metodických usmernení pre zamestnancov daňovej správy.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia daňová a colná, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí).

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, Sekcia medzinárodných vzťahov, odbor vonkajších vzťahov, oddelenie riadenia medzinárodných projektov

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Interný zdroj, špecifický prieskum.
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Počet vypr. nových alebo upr. met. usmern. a stan. pre zam. DS

Výstupu

počet

2005 2006

5

5

V roku 2008 vypracovať dokument zvažujúci potrebu na zmenu legislatívy v oblasti DPH.
Cieľ 4:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Od skončenia projektu do konca roka 2008 boli na Ministerstvo financií SR predložené 2 návrhy na zmenu legislatívy v oblasti DPH.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia daňová a colná, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí).

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, Sekcia medzinárodných vzťahov, odbor vonkajších vzťahov, oddelenie riadenia medzinárodných projektov

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Interný zdroj, špecifický prieskum.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Vyprac. dokum. zvažujúci potrebu na zmenu legisl. v oblasti DPH

Výstupu

logická

2005 2006

áno

áno

Do konca apríla 2009, t.j. pol roka po skončení projektu zverejniť na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR informačný materiál týkajúci sa DPH v súvislosti s
precedenčným právom Súdneho dvora ES (ďalej ESD).

Cieľ 5:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Cieľ je stanovený pre rok 2009.

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Zverejnený inf. materiál týkajúci sa DPH na internet. stránke DR SR

Výstupu

logická

2005 2006

áno

Do konca apríla 2009, t.j. pol roka po skončení projektu dosiahnuť návštevnosť dokumentov týkajúcich sa precedenčného práva ESD na Intranete zo strany
zamestnancov slovenskej daňovej správy minimálne v rozsahu 500 návštev.

Cieľ 6:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Na Intranete DR SR bola vytvorená stránka osobitne venovaná projektu, na ktorej sú zverejňované všetky materiály a závery z jednotlivých aktivít, vrátane preložených
rozsudkov. K 31. 12. 2008 bolo zaznamenaných 3 996 návštev.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia daňová a colná, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí).

Gestor:
Daňové riaditeľstvo SR, Sekcia medzinárodných vzťahov, odbor vonkajších vzťahov, oddelenie riadenia medzinárodných projektov

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Interný zdroj, špecifický prieskum.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Počet návštev dokum. týkajúcich sa preced. práva ESD na Intranete

Výstupu

počet

2005 2006

3996

500

V období od novembra 2008 do septembra 2009 dosiahnuť účasť minimálne 100 zamestnancov slovenskej daňovej správy – odborníkov v oblasti DPH na odborných
školeniach zameraných na precedenčné právo ESD.

Cieľ 7:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Cieľ je stanovený pre rok 2009.

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Počet zam. SDS zúčast. na odbor. škol. zamer. na preced. právo ESD

Výstupu

počet

2005 2006

100
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V období od novembra 2008 do septembra 2009 uskutočniť 5 metodických konzultácií na vybraných daňových úradoch.
Cieľ 8:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Cieľ je stanovený pre rok 2009.

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Počet uskutočnených metod. konzultácií na vybran. daň. úradoch

Výstupu

počet

2005 2006

5

Komentár k programovej časti:

Projekt sa realizoval v spolupráci s francúzskou daňovou správou a všetky aktivity prebehli podľa plánu. V rámci projektu sa uskutočnilo 11 aktivít – úvodné stretnutie, 8
seminárov, 1 konzultácia a záverečné stretnutie.
Na úvodnom stretnutí dňa 25. apríla 2008 bola prezentovaná Analýza vybraných oblastí uplatňovania zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v praxi v SR
francúzskemu partnerovi za účelom spresnenia zamerania a obsahu nasledujúcich seminárov.
Priemerný počet účastníkov na 1 seminár predstavoval 22,75 osoby. Každý zo zrealizovaných seminárov bol zameraný na vybrané oblasti Smernice Rady 2006/112/ES.
Prezentácia príslušných ustanovení Smernice bola v širokej miere obohatená o prípady rozhodovacej praxe Súdneho dvora ES a o prax francúzskych daňových orgánov. V
rámci spolufinancovania z rozpočtu DR SR bolo preložených 58 rozsudkov Európskeho súdneho dvora z oblasti DPH.
Dňa 19. júna 2008 sa uskutočnila konzultácia, na ktorej sa slovenskí účastníci za pomoci francúzskeho experta dohodli na spôsobe vytvorenia databázy rozsudkov
Európskeho súdneho dvora na Intranete – postupne budú do nej presunuté všetky preložené rozsudky ESD v oblasti DPH vydané do 1. mája 2004.
Na Intranete DR SR bola vytvorená stránka osobitne venovaná projektu, na ktorej sú zverejňované všetky materiály a závery z jednotlivých aktivít, vrátane preložených
rozsudkov. K 31.12.2008 bolo zaznamenaných  3 996 návštev. Záverečné stretnutie projektu sa uskutočnilo dňa 21. októbra 2008.
Od skončenia projektu do konca roka 2008 bolo vydaných 5 metodických usmernení pre zamestnancov daňovej správy a na Ministerstvo financií SR boli predložené 2 návrhy
na zmenu legislatívy v oblasti DPH.
Záverečná správa k projektu bola podpísaná vedúcimi projektu z francúzskej aj slovenskej strany dňa 15. januára 2009 a dňa 16. januára 2009 bola odoslaná na Ministerstvo
financií SR.

Ing. Iveta Petrovičová, vedúca oddelenia riadenia medzinárodných projektov DR SR

Ing. Eva Takáčová, riaditeľka odboru vonkajších vzťahov DR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07202 - Výber cla a daní v správe colných orgánov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 928 649 2 892 578 2 886 359
11A2   -  Prechodný fond (prostriedky EÚ) 5 163 5 163 0
1315   -  Zo štátneho rozpočtu z r.2005 (prostr. ŠR viazané v r.2005 nevycerpané v r.2006 a viazané v r.2006) 0 959 553

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0720202 - Výkon funkcií colnej správy

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 2 819 264 2 764 593 2 758 391
1315   -  Zo štátneho rozpočtu z r.2005 (prostr. ŠR viazané v r.2005 nevycerpané v r.2006 a viazané v r.2006) 0 959 553

V rokoch  2008 až  2010 zabezpečiť 98 % zaplatenej dane a cla v správe colných úradov k výmerom.
Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Komentár k merateľnému ukazovateľu „Percento zaplatenej dane a cla v správe colných úradov k výmerom“:
Sledovanie ukazovateľa percenta zaplatenej dane a cla v správe colných úradov k výmerom poskytuje obraz o uhradených pohľadávkach ako celku. Za obdobie január
až december 2008 merateľný ukazovateľ dosiahol hodnotu 99,55%. Výmery colná správa vykázala vo výške 129 104 267 359,12 Sk (4 285 476 577,01 €) a uhradené
pohľadávky v čiastke 128 521 780 689,64 Sk (4 266 141 561,76 €). Už plnenie merateľného ukazovateľa percenta úspešnosti výberu daní a cla v zákonom stanovenej
lehote splatnosti, ktoré dosiahlo hodnotu cca vyše 97%, naznačovalo trend úspechu plnenia sledovaného ukazovateľa.

Komentár k merateľnému ukazovateľu „Percento úspešnosti výberu daní a ciel v zákonom stanovenej lehote splatnosti v správe colných úradov“:
Percento úspešnosti výberu daní a cla v zákonom stanovenej lehote splatnosti v správe colných úradov vyjadruje úroveň platobnej disciplíny deklarantov a daňových
subjektov, to znamená, či ich záväzky sú uhradené včas.
Za obdobie 1-12/2008 merateľný ukazovateľ percento úspešnosti výberu daní a ciel v správe colných úradov v zákonom stanovenej lehote splatnosti dosiahol hodnotu
97,17%. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, kedy percento úspešnosti výberu daní a ciel v správe colných úradov dosiahlo hodnotu 96,54%, to predstavuje
zlepšenie v plnení ukazovateľa, a to o 0,63%. Z uvedeného je zrejmé, že platobná disciplína za obdobie 1-12/2008 oproti obdobiu 1-12/2007 sa zlepšila. Je nutné
konštatovať, že takéto vysoké plnenie ukazovateľa v ročnom vyjadrení colná správa ešte nedosiahla.

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

Gestor:
Colné riaditeľstvo SR, odbor ekonomiky a logistiky

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:
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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, pričom sa vyhodnocujú v roku 2008 polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Percento úspešnosti výberu daní a ciel v zákonom stanovenej lehote splatnosti v správe col. úradov

Výsledku

%

95,42

2005 2006

96,54 97,1795,26

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

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

Výsledku

%

98,00 98,00 98,00 98,00

2005 2006

99,55

98,00 98,00

Komentár k programovej časti:

Ing. Fecenková, ref. odd. colných a daň. príjmov, Ing. Minarovičová, ved. odd. financovania CR SR

pplk. Ing. Renáta Hlavenková, riaditeľka odboru ekonomiky a logistiky CR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 109 385 127 985 127 967

V rokoch 2008 až 2010 rozvíjať elektronickú formu komunikácie s obchodnou sférou medziročným zvyšovaním percenta elektronicky podaných colných vyhlásení, v roku
2008 dosiahnuť 60 % elektronicky podaných colných vyhlásení.

Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu 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 2012. 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). V sledovanom období boli prioritou vývoja v oblasti elektronizácie zavedenie zaručeného elektronického podpisu (ZEP) do vnútorných procedúr
colnej správy v rámci deklaračného systému a ďalší vývoj jednotlivých subsystémov CIS v súlade s harmonogramom DG TAXUD. V súlade s projektom „schválené
hospodárske subjekty“ (SHS) bola vyvinutá a nasadená aplikácia pre národné potreby, prepojená s centrálnou databázou schválených hospodárskych subjektov v EK.
Ďalej pokračovala realizácia projektu EMCS (systém na kontrolu pohybu tovaru podliehajúceho SPD), v rámci ktorého je pripravované prostredie pre elektronickú
komunikáciu aj s daňovými subjektami.
V závere roka bola úspešne zrealizovaná euro konverzia všetkých relevantných subsystémov CIS.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušný útvar MF SR (Sekcia daňová a colná, Sekcia stratégie, Sekcia informatizácie spoločnosti).

Gestor:
Colné riaditeľstvo SR, odbor informatiky

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Interná štatistika z jednotlivých subsystémov CIS v mesačnej periodicite.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Percento  elektronicky podaných colných vyhlásení

Výsledku

%

80 85 85 85

2005 2006

81

60 70

Komentár k programovej časti:

pplk. Ing. Petrovský, riaditeľ odboru informatiky CR SR, Ing. Minarovičová, ved. odd. financ. CR SR

pplk. Ing. Renáta Hlavenková, riaditeľka odboru ekonomiky a logistiky CR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

072020G - Zlepšenie elektronických sprievodných dokumentov na národnej úrovni pre systém kontroly pohybu spotrebných

tovarov - Transition Facility (Prechodný fond)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

11A2   -  Prechodný fond (prostriedky EÚ) 1 721 1 721 0

Komentár k programovej časti:

Financovanie projektu bolo plánované z úspor finančných zdrojov Prechodného fondu (Trasition Facility). Keďže finančné zdroje neboli usporené, Úrad vlády SR ako
koordinátor zahraničnej pomoci informoval Ministerstvo financií SR, že projekt nebude možné realizovať.

Gestor:
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Colné riaditeľstvo SR

Ing. Aneta Novotná, odbor koordinácie finančného riadenia MF SR

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

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

072020H - Kontrolné mobilné tímy – Implementácia efektívnejšej daňovej kontroly a dohľadu nad tovarom podliehajúcim

spotrebným daniam na národnej úrovni - Transition Facility (Prechodný fond)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

11A2   -  Prechodný fond (prostriedky EÚ) 1 721 1 721 0

Komentár k programovej časti:

Financovanie projektu bolo plánované z úspor finančných zdrojov Prechodného fondu (Trasition Facility). Keďže finančné zdroje neboli usporené, Úrad vlády SR ako
koordinátor zahraničnej pomoci informoval Ministerstvo financií SR, že projekt nebude možné realizovať.

Gestor:
Colné riaditeľstvo SR

Ing. Aneta Novotná, odbor koordinácie finančného riadenia MF SR

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

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

072020I - Implementácia daňovej kontroly a prijatie špecifických strát v oblasti spotrebných daní na alkohol na národnej úrovni

- Transition Facility (Prechodný fond)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

11A2   -  Prechodný fond (prostriedky EÚ) 1 721 1 721 0

Komentár k programovej časti:

Financovanie projektu bolo plánované z úspor finančných zdrojov Prechodného fondu (Trasition Facility). Keďže finančné zdroje neboli usporené, Úrad vlády SR ako
koordinátor zahraničnej pomoci informoval Ministerstvo financií SR, že projekt nebude možné realizovať.

Gestor:
Colné riaditeľstvo SR

Ing. Aneta Novotná, odbor koordinácie finančného riadenia MF SR

Mgr. Marcela Zubriczká, generálna riaditeľka sekcie európskych a medzinárodných záležitostí MF 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 ciel a v budúcnosti aj poistných odvodov.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 465 000 29 790 27 538
1316   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006) 0 51 050 51 050

Do konca roku 2008 pripraviť legislatívne úpravy súvisiace s realizáciou reformy daňovej a colnej správy zjednotením výberu daní, ciel a poistných odvodov.
Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Na základe dokumentu „Koncepcia reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov (ďalej len „Koncepcia“), ktorá bola
schválená uznesením vlády č. 268/2008 zo dňa 07. 05. 2008, začali sa realizovať aktivity súvisiace s legislatívnymi úpravami v oblasti reformy daňovej a colnej správy.
Do 31. 12. 2008 boli zrealizované nasledovné aktivity:
- Vytvorenie projektového tímu na prípravu legislatívy.
- Príprava a schválenie projektového mandátu.
- Uskutočnenie zasadnutí projektového tímu za účelom vysvetlenia zámerov reformy s dopadom na úpravu právnych predpisov.
- Príprava a schválenie časového harmonogramu postupu prác na úprave právnych predpisov v súlade so schválenou Koncepciou.
- Realizácia verejného obstarania školenia pre projektový tím, ktorého cieľom je vysvetliť využitie procesných modelov pri tvorbe legislatívy.
Vypracovanie návrhu nového zákona o daňových orgánoch a 1. časti návrhu nového zákona o správe daní, cla a poplatkov, novely zákona o DPH v súvislosti s
prechodom DPH z dovozu z colnej správy na daňové orgány, predloženie novely Trestného poriadku.
Vzhľadom na oneskorenie schválenia Koncepcie nebolo možné splniť pôvodne stanovený cieľ a v súlade s vládou schváleným harmonogramom uvedeným v Koncepcii
je príprava legislatívnych úprav súvisiacich s realizáciou reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov rozplánovaná na
roky 2008 a 2009, pričom v roku 2008 boli vypracované návrhy právnych predpisov, ktoré sú uvedené vyššie. Z tohto dôvodu bude potrebné upraviť v nasledujúcom
období aj text cieľa, aby tento bol v súlade s vládou schváleným dokumentom. Z pohľadu celkového cieľa je možné skonštatovať, že príprava právnych predpisov pre
zabezpečenie 1. etapy reformy daňovej a colnej správy je zrealizovaná k 31.12.2008 na cca 70 %.

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

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia stratégie

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:
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Zdroj údajov – interný. Periodicita  zberu údajov – 2 týždňová.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Pripravené legislatívne úpravy

Výstupu

logická

2005 2006

nie

áno

V roku 2008 až 2010 zabezpečiť postupnú implementáciu projektov realizovaných v rámci programu UNITAS.
Cieľ 2:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
K 31. 12. 2008 je nasledovný stav v implementácii projektov:
1. Projekt „Systém vnútornej správy DR SR -  SVS DR SR“
Dňa 25. 01. 2008 bola podpísaná zmluva na realizáciu Systému vnútornej správy DR SR (ďalej len „SVS DR SR“). Od uvedeného dátumu sa realizuje projekt na základe
schváleného časového harmonogramu. V roku 2008 boli akceptované 3 etapy projektu. Od októbra 2008 do decembra 2008 sa zrealizovala skúšobná prevádzka SVS
DR SR, boli vykonané výkonnostné testy a testy záloh. Boli vykonané aktivity súvisiace s vytvorením technických podmienok potrebných pre fungovanie SVS DR SR. V
decembri 2008 sa vykonali prípravné činnosti pre zrealizovanie nábehu produktívnej prevádzky SVS DR SR. Projekt je realizovaný v súlade s časovým harmonogramom.
2. Projekt „Procesný model – PMOD“
Postupne sa zabezpečuje úprava procesného modelu daňových procesov, ktorá je v gescii DR SR. Procesné modely boli vypublikované na Publishing Serveri DR SR a
sprístupnené pre zamestnancov DR SR, CR SR a MF SR, boli zaradené do vzdelávacieho procesu. Bola schválená smernica k procesnému riadeniu na DR SR a bola
vypracovaná metodika k tvorbe procesných modelov na DR SR a CR SR. Na CR SR boli vytvorené štruktúry pre zabezpečenie procesného modelovania. Bolo
zrealizované VO na nákup SW licencií WebSphere Business Modelera a Publishing Servera za účelom zabezpečenia aktualizácie a publikovania procesných modelov na
MF SR a CR SR. Projekt je v realizácii.
3. Projekt „Projektové riadenie“
Na DR SR bolo vytvorené oddelenie projektového riadenia. Bola pripravená a schválená smernica pre projektové riadenie, ktorá vychádza z PRINCE2. Boli vypracované
požiadavky na SW podporujúci projektové riadenie.
4. Projekt „AUDIT“
Boli v rámci tohto projektu zrealizované školenia pre procesné modelovanie na CR SR, bol vypracovaný procesný model colných procesov AsIs a daňových a colných
procesov ToBe. V rámci tohto projektu bol posúdený stav na daňových a colných orgánoch z pohľadu počtu zamestnancov a možností optimalizácie procesov. Projekt
bol ukončený.
5. Projekt „Koncepcia“
Projekt bol k 07.05.2008 ukončený schválením dokumentu „Koncepcia reformy daňovej a colnej správy s výhľadom zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov“
vládou SR.
6. Projekt „Štúdia možností realizovateľnosti zjednotenia výberu daní, cla a poistných odvodov“
V roku 2008 bolo pripravené zadanie pre realizáciu projektu, začal sa proces VO na vypracovanie štúdie možností realizovateľnosti zjednotenia výberu daní, cla a
poistných odvodov. Projekt je v realizácii s časovým sklzom.
7. Projekt „Osveta“
Bol vypracovaný komunikačný plán osvety a začali sa prípravy na vytvorení internetovej stránky programu UNITAS a tvorby dizajn manuálu a komunikačného manuálu
pre UNITAS. Projekt je v realizácii.
8. Projekt „Karta vyrovnaných výkonov – KVV“
Projekt realizovaný za účelom zavedenia sledovania výkonnosti na daňových orgánoch a v colnej správe s prepojením na tarifný plat. Boli poskytnuté úvodné dokumenty
k súčasnému stavu KVV, ktorá je realizovaná na DR SR, zrealizovala sa výmena informácií medzi DR SR a CR SR a vykonalo sa úvodné školenie. Projekt je v realizácii
s časovým sklzom.
9. Projekt „Dokumentačný systém – DKS“
Bol vypracovaný katalóg elektronických služieb, používateľské požiadavky. Podklady boli odovzdané sekcii informatizácie spoločnosti, ktorá bude realizovať DKS.
10. Projekt „Štandardný daňový systém – ŠDS“
V roku 2008 bolo realizované VO na realizáciu funkčnej analýzy s posúdením platformy vhodnej pre riešenie štandardného daňového systému, ktoré bolo zrušené.
Následne boli pripravené nové podklady. Projektový tím pre ŠDS začal pripravovať používateľské požiadavky na ŠDS.
*Komentár k zhodnoteniu cieľa č. 2 pokračuje v rámci komentára k programovej časti.

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Zdroj údajov – interný. Periodicita zberu údajov – týždenná.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Zabezpečená implementácia projektov

Výstupu

logická

áno

2005 2006

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

*Pokračovanie komentára k zhodnoteniu cieľa č. 2:
11. Projekt „eLearning“
Uskutočnila sa výmena informácií medzi DR SR a CR SR, pripravil sa spoločný portál eLearningu pre CR SR a DR SR pod gesciou CR SR. Začala sa realizovať etapa
prípravy eLearningových kurzov pre novoprijatých zamestnancov v daňovej správe za spolupráce colnej správy za účelom zavedenia eLearningu do prostredia DR SR.  Na
CR SR sa pripravuje realizácia rozšírenia projektu eLearning s využitím štrukturálnych fondov. Projekt je v realizácii v súlade s časovým harmonogramom.
12. Vzdelávanie
Projekt je v procese realizácie s miernym časovým sklzom. V roku 2008 bola uskutočnená výmena informácií medzi daňovou a colnou správou v oblasti vzdelávania.
13. Projekt „Integračná platforma – IP“
V roku 2008 boli pripravené podklady pre VO integračnej platformy. Boli vypísané 2 VO, ktoré boli zrušené, na základe čoho sa pripravuje nové verejné obstarávanie. Projekt
je v časovom sklze.
14. Projekt „Systém vnútornej správy CR SR – SVS CR SR“
Pripravili sa používateľské požiadavky, ktoré boli porovnávané s požiadavkami DR SR na systém vnútornej správy s cieľom zabezpečenia ich maximálneho zosúladenia.
Začal sa proces prípravy verejného obstarávania. Projekt je v realizácii.
15. Projekt „Legislatíva“
Realizuje sa príprava nových právnych predpisov súvisiacich s reformou daňovej a colnej správy. Projekt je v realizácii.
16. Koncepcia rozvoja IS rezortu za oblasť daňovú a colnú
Projekt bol zrealizovaný a je ukončený. Rozvoj IS v oblasti daňovej a colnej je súčasťou koncepcie rozvoja IS rezortu MF SR.
17. Help desk
Projekt bol v prostredí daňových orgánov implementovaný do reálnej prevádzky v novembri 2008. Projekt je v realizácii.
18. SLA
Projekt je v procese realizácie na daňových orgánoch.
19. Moderný finančný úrad
Projekt sa nezačal realizovať v súlade s časovým harmonogramom.
Cieľ je realizovaný postupne, pričom niektoré projekty sú realizované v súlade s časovým harmonogramom, niektoré projekty sú realizované s oneskorením, kedy sú prijímané
nápravné opatrenia, niektoré projekty sú ukončené a niektoré projekty sa začali realizovať s časovým predstihom.

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

Gestor:
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Ministerstvo financií SR, Sekcia stratégie

Ing. Ingrid Benková, riaditeľka odboru integrácie a koordinácie projektov MF SR

Ing. Marek Lendacký, generálny riaditeľ sekcie stratégie 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
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 3 154 187 3 741 161 3 677 955
1151   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 564 564
1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 188 188
1171   -  Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia sekcia (prostriedky EÚ) 0 337 337
1172   -  Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia sekcia -
spolufinancovanie zo ŠR 0 173 173

11A2   -  Prechodný fond (prostriedky EÚ) 20 522 20 522 0
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 899 070 37 677 37 677
11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 206 780 6 649 6 649
126   -  zdroje na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP 56 56 0
127   -  zdroje na spolufinancovanie Nórskeho finančného mechanizmu 56 56 0
1315   -  Zo štátneho rozpočtu z r.2005 (prostr. ŠR viazané v r.2005 nevycerpané v r.2006 a viazané v r.2006) 0 10 476 3 989
1316   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006) 0 41 952 41 460
1317   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007) 0 173 175 172 614
1351   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 5 724 5 724
1352   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 387 1 387
1371   -  Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond - usmerňovacia sekcia (prostriedky EÚ) 0 182 182
13A7   -  Prechodný fond - spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly 0 110 68
35   -  iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0 114 114
72   -  vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 298 298

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07401 - Tvorba a implementácia politík

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 127 686 1 419 451 1 382 440
1315   -  Zo štátneho rozpočtu z r.2005 (prostr. ŠR viazané v r.2005 nevycerpané v r.2006 a viazané v r.2006) 0 5 723 722
1316   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006) 0 19 850 19 365
1317   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007) 0 56 083 55 708
35   -  iné zdroje zo zahraničia (napr. NATO) 0 114 114
72   -  vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 87 87

Postupne zlepšovať bilanciu verejných financií tak, aby Slovensko v roku 2010 plnilo všetky pravidlá Paktu stability a rastu.
Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Hodnotenie podielu schodku verejných financií v metodike ESA 95 na HDP za rok 2008 sa predkladá až po spracovaní účtovných a štatistických výkazov jednotlivých
subjektov verejnej správy za rok 2008 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.
Na základe Správy o makroekonomickom prostredí a vývoji verejných financií za tri štvrťroky 2008 a predikcii vývoja do konca roka predpokladáme, že schodok verejných
financií neprekročí rozpočtovanú úroveň (2,3%).
Plánované údaje merateľného ukazovateľa (schodok rozpočtu verejnej správy na rok 2009 v metodike ESA 95 na HDP) boli aktualizované podľa schváleného rozpočtu
verejnej správy na roky 2009 až 2011, v súvislosti s dopadmi finančnej krízy na makroekonomický vývoj SR. V tabuľke merateľného ukazovateľa napĺňania cieľa systém
neumožňuje prepísať/doplniť plánované údaje merateľného ukazovateľa, ktoré boli aktualizované nasledovne: rok 2009 – 2,08%;  rok 2010 – 1,6%;  rok 2011 – 0,8% a
rok 2004 – 3,9%.
Taktiež boli aktualizované skutočné hodnoty schodkov v rokoch 2006 a 2007 na základe poslednej októbrovej notifikácie. V porovnaní s rozpočtovaným schodkom
verejnej správy na rok 2007 vo výške 2,9% HDP je skutočnosť lepšia o 1% HDP. V tabuľke merateľného ukazovateľa napĺňania cieľa sú skutočné hodnoty merateľného
ukazovateľa doplnené podľa aktualizovaných údajov, okrem údaja za rok 2004, ktorý systém neumožňuje prepísať (správny údaj –  2,3%). Údaj za rok 2004 sa
nezobrazuje v tlačovom výstupe.

Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia rozpočtovej politiky MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia rozpočtovej politiky, odbor rozpočtu verejnej správy, oddelenie verejných financií

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Zdroj – Štátna pokladnica, RIS, finančné výkazy, notifikačné tabuľky. Periodicita – štvrťročne.

Zdroj a periodicita získavania údajov:
Zdroj – Štátna pokladnica, RIS, finančné výkazy, notifikačné tabuľky. Periodicita – štvrťročne.
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R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Podiel deficitu verejných financií v metodike ESA95 na HDP

Výsledku

%

0,7 0,0

2,8

2005 2006

3,8

1,9

2,9 2,3

3,5

4,2 1,8

Pripravovať kvalitné makroekonomické a daňové prognózy tak, aby odchýlka medzi rozpočtovanými a skutočne dosiahnutými daňovými príjmami bola v rokoch 2008 až
2010 menšia ako 2% (podľa metodiky ESA95).

Cieľ 2:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
V súčasnosti nie je možné vyhodnotiť plnenie stanoveného cieľa za rok 2008, pretože výška daňových príjmov na akruálnej báze za rok 2008 bude definitívne známa až
v januári 2010. Dôvodom je skutočnosť, že Slovensko používa metódu časovo posunutého hotovostného plnenia. V prípade dani z príjmov právnických osôb a dani z
príjmov fyzických osôb z podnikania sa výsledná daňová povinnosť za rok 2008 zúčtováva hotovostne až do konca roku 2009. Vyhodnotenie roka 2008 je preto možné
uskutočniť až po tomto termíne.
V tomto termíne je však možné vykonať hodnotenie plnenia cieľa za rok 2007, pretože už sú k dispozícii potrebné údaje. V roku 2007 sa dlhodobý cieľ nepodarilo naplniť,
pretože odchýlka skutočných daňových príjmov oproti rozpočtovaným bola 2,5%. V porovnaní s rokom 2006 sa odchýlka znížila o 1,6 p.b. a výrazne sa priblížila k
cieľovej hodnote. Za všeobecne uznávanú štandardnú odchýlku sa pri tomto type prognóz považuje odchýlka do 5%, pričom dosiahnutá skutočnosť je výrazne pod touto
hranicou. Na odchýlke sa podieľali najmä nasledujúce faktory:
- Oproti rozpočtu sa priaznivejšie vyvíjali všetky makroekonomické ukazovatele (vyšší rast nominálneho (2,1 p.b.) a reálneho HDP (3,0 p.b.), vyšší rast zamestnanosti o
0,9 p.b., vyšší rast nominálnych miezd o 0,4 p.b., vyšší rast spotreby domácností (reálne o 1,8; nominálne o 1,9 p.b.)).
- Z hľadiska dodatočného výnosu daní mala najväčší podiel daň z príjmov právnických osôb, ktorá prekročila rozpočtovanú úroveň o 6,3 mld. Sk a spotrebné dane, ktoré
prekročili rozpočtovanú úroveň o 7,7 mld. Sk. Vo výnose DPPO v roku 2007 sa premietla zvýšená ziskovosť podnikov v roku 2006, ktorú vzhľadom na dostupnosť údajov
v čase prípravy rozpočtu verejnej správy na rok 2007 nebolo možné zohľadniť. V prípade spotrebných daní malo najväčší vplyv vyššie ako predpokladané predzásobenie
v súvislosti so zvyšovaním sadzieb spotrebnej dane na tabakové výrobky od 1.1.2008.
- Naopak rozpočet sa nepodarilo naplniť v prípade dane z pridanej hodnoty, ktorej výnos bol nižší o takmer 9,7 mld. Sk. Jedným z dôvodov bolo nenaplnenie
rozpočtovanej úrovne už v roku 2006, ktoré nebolo možné v čase prípravy rozpočtu na rok 2007 zohľadniť. Druhým dôvodom je skutočnosť, že výnos DPH zaostáva za
vývojom svojej makroekonomickej základne.

Poznámka:
V  tabuľke merateľného ukazovateľa napĺňania cieľa systém neumožňuje prepísať skutočnú hodnotu merateľného ukazovateľa, ktorá je správne za rok 2005 – 9,2% a za
rok 2006 – 4,1%. Potreba úpravy údajov vyplynula zo skutočnosti, že pri hodnotení plnenia cieľov stanovených v programovej štruktúre Inštitút finančnej politiky vychádza
z dostupných a v tom čase aktuálnych údajov. Z dôvodu metodických úprav zo strany Štatistického úradu v priebehu rokov 2006 a 2007 došlo ku spätnej revízii
skutočných daňových príjmov podľa ESA95. Išlo predovšetkým o zmenu metodiky výpočtu akruálnych daní, t.j. prechod od používania koeficientovej metódy na metódu
časovo posunutého hotovostného plnenia. Z uvedeného dôvodu Inštitút finančnej politiky opätovne prepočítal splnenie stanoveného cieľa za minule roky, pričom došlo k
ich miernej úprave.

Údaje o plnení cieľa verifikuje Inštitút finančnej politiky MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Inštitút finančnej politiky

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Štátna pokladnica, Daňové riaditeľstvo SR, Colné riaditeľstvo SR. Údaje sa získavajú mesačne a ročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
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R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

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

Výstupu

%

2 2 2 2

9,1

2005 2006

2

2,5

2 2

4,7

2 2

V roku 2008 dosiahnuť minimálne 70 % podiel vybavených spisov v lehote do 30 dní prípadne v určenom termíne vybavenia na celkovom počte spisov Ministerstva
financií SR v danom roku.

Cieľ 3:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Splnenie cieľa bolo dosiahnuté vďaka nasledujúcim opatreniam:
-  zhotoviteľ automatizovaného systému správy registratúry (SpR) upravil spôsob získavania informácií o dokumentoch pre potreby štatistiky, aby boli do nej zahrnuté
všetky dokumenty evidované v systéme, čo sa pozitívne premieta do štatistiky,
- v systéme SpR je osobitné nastavenie, ktoré kontroluje termíny riešenia dokumentov a tri dni pre určeným termínom začne vlastníkovi dokumentu posielať formou e-
mailu upozornenia na termín riešenia, taktiež zamestnanci ministerstva sú si vedomí povinnosti priebežne kontrolovať termíny riešenia dokumentov v SpR,
- vždy na konci kalendárneho roka sú zamestnanci upozornení na povinnosť skontrolovať svoje dokumenty v systéme SpR, a následne uzavrieť všetky vybavené spisy,
Noví zamestannci povinne absolvujú celodenné školenie o práci so systémom SpR, pri ktorom sa kladie dôraz na evidovanie a vybavovanie dokumentov v systéme SpR.

Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia správy majetku a služieb.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia správy majetku a služieb

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Zdroj interný – Automatizovaný systém správy registratúry (SpR).

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
% vybav. spisov v lehote do 30 dní, príp. v urč. termíne, na celk. počte spisov MF SR v danom roku

Výstupu

%

72 73 74 75

2005 2006

100

70

66

71

V roku 2008 zabezpečiť realizáciu domáceho a zahraničného platobného styku počas všetkých pracovných dní v roku.
Cieľ 4:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
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Štátna pokladnica zahájila realizáciu domáceho a zahraničného platobného styku pre klientov dňa 2.1.2008 a ukončila dňa 31.12.2008 o 14.00 hod. Realizáciu
domáceho a zahraničného platobného styku zabezpečila počas všetkých kalendárnych dní v roku 2008 pri nulovej chybovosti.
Počet spracovaných prevodných príkazov v rámci tuzemského ako aj cezhraničného platobného styku (ďalej TPS a CPS) vykazuje stúpajúcu tendenciu v porovnaní s
rokom 2007, t.j. 9,91% nárast počtu položiek TPS a 25,18% nárast počtu položiek CPS. Uvedený počet prevodných príkazov spracovaných v rámci tuzemského
platobného styku cez clearing zodpovedá počtu vykonaných platieb do/z iných bánk v slovenských korunách v rámci Slovenska.
Podiel Štátnej pokladnice na týchto platbách predstavuje 24,93 %.
Chybovosť bola na nulovej úrovni.
V roku 2008 bol zaznamenaný nárast počtu účtov o 3,44 % vyvolaný otvorením nových účtov pre klientov, pričom nastal úbytok počtu klientov o 5,00 %, ktorý je
dôsledkom zlúčenia ako aj rušenia niektorých organizácii.

Podrobnejšie údaje o realizácii tuzemského ako aj cezhraničného platobného styku Štátnej pokladnici je uvedený v nasledovnom prehľade:

Tuzemský platobný styk:
rok                   priemerný % podiel             debet                 kredit                počet             nárast
                         ŠP na počte                                                                          položiek ŠP
                         položiek clearingu
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
 I. polrok 2008                24,66                 10 568 461       6 770 716           17 339 177        7,27%
II. polrok 2008                25,18                 11 692 638       7 280 874           18 973 512      12,45%
rok 2008                         24,93                 22 261 099     14 051 590           36 312 689        9,91%

Cezhraničný platobný styk:
rok                     obdobie                             debet                  kredit                spolu              nárast
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
                           sumár I. polrok                     50 711             11 907                 62 618       21,56%
                           sumár II. polrok                    54 607             15 155                 69 762       25,18%
2008                                                              105 318             27 062               132 380       23,44%

Účty  a klienti                                                   počet
Počet účtov                                                     19 789
Počet klientov                                                   1 766

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Zdroj - interný - z jednotlivých vypracovaných správ.
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Skutočnosť
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R
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R + 5
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Typ:

MJ:
Zabezpečená realizácia platobného styku počas všetkých pracovných dní roka

Výstupu

logická

áno áno áno áno

áno

2005 2006

áno

áno

áno

áno

áno

V roku 2008 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 5:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Agentúra pre riedenie dlhu a likvidity (ďalej ARDAL) počas celého roka 2008 zabezpečila dostatočnú dennú likviditu pre úhrady všetkých rozpočtových platieb klientov
Štátnej pokladnice, mimorozpočtových platieb, platieb zadaných subjektami 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 nepresúvala, resp. neuhrádzala sa
nasledujúce dni. Z uvedeného vyplýva 100%-né plnenie merateľného ukazovateľa stanoveného cieľa.
V sledovanom období boli zaznamenané drobné, najmä technické problémy a nedostatky pri plnení stanoveného cieľa (napr. funkčnosť systémov, komunikačného
rozhrania medzi IS ARDAL a platobným systémom ŠP – SAP XI a pod.). ARDAL ich v priebehu dňa operatívne vyriešila a tak cieľ a súvisiaci merateľný ukazovateľ každý
deň splnila.
Stanovený cieľ pre ARDAL vystihuje v súhrne jednu z najvýznamnejších činností, pre ktorú vznikla. Plnením stanoveného cieľa zabezpečuje plnenie záväzkov SR a
platobnej schopnosti voči domácim a zahraničným subjektom, a tým sa predchádza strate dobrého mena, dôveryhodnosti a ratingu SR. Súčasne sa predchádza vzniku
reálnych škôd s dopadom na štátny rozpočet (v prípade omeškania platieb je nutné platiť sankcie z omeškania - výdavok ŠR).
Za účelom splnenia cieľa ARDAL vykonávala celý rad aktivít – obchodných a finančných operácií na finančnom trhu, vrátane realizácií emisií a aukcií CP.
Z hľadiska rozpočtu ARDAL boli vytvorené nevyhnutné predpoklady pre plnenie tohto cieľa. Problém bol v nedostatku finančných prostriedkov v rozpise rozpočtu na rok
2008 na prevádzku a rozvoj informačnej technológie. MF SR uvedený nedostatok prostriedkov riešilo v priebehu roku 2008 prostredníctvom úpravy (povolené
prekročenie) rozpočtu ARDAL v roku 2008 rozpočtovými opatreniami.

Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia štátneho výkazníctva MF SR.

Gestor:
Agentúra pre riedenie dlhu a likvidity

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Zdrojom prvotných informácií o zadaných a plánovaných platbách klientov ŠP boli tzv. zostavy pre ARDAL, primárne poskytované Štátnou pokladnicou, ďalej to bol
platobný systém NBS - BIPS, ktorý umožňuje dennú kontrolu, či boli uhradené všetky zadané platby. Od 23. 6. 2008 bol tento IS nahradený EURO SIPSom. Tento
umožňuje sledovať o.i. aj históriu o prípadných odmietnutých platbách, t.j. poskytuje informáciu o nezabezpečenej likvidite. Ďalším 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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2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
% pracovných dní so zabezpečenou likviditou štátneho rozpočtu na celkovom počte pracovných dní roka

Výsledku

%

100 100 100 100

100

2005 2006

100

100

100

100

V rokoch 2008 – 2010 zabezpečiť materiálno – technické zázemie vzdelávacích aktivít rezortu Ministerstva financií SR a rekreačných aktivít rezortu Ministerstva financií
SR v zmysle predmetu kontraktu v rozsahu minimálne 20 600 lôžkodní ročne.

Cieľ 6:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
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Organizácia zrealizovaním 21 223 lôžkodní v roku 2008 naplnila stanovený cieľ na 103,02%.
Čerpanie výdavkov zo štátneho  rozpočtu za rok 2008 bolo realizované v zmysle plnenia predmetu činnosti a so zámerom kvalitného zabezpečenia plynulého chodu
zariadenia.
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.

Údaje o plnení cieľa verifikuje Osobný úrad  MF SR.

Gestor:
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS - Financie Tatranská Lomnica

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

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

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
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R
2008

R + 1
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R + 2
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R + 5
2013

Typ:

MJ:
Počet zrealizovaných lôžkodní

Výstupu

počet

18 000 18 000

2005 2006

21223

18 000

Komentár k programovej časti:

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

Ing. K. Brusnická, Ing. Z. Krajčír, Ing. P. Hronec, RNDr. D. Jurčák, Ing. Bytčánek, Ing. Tešliarová

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07403 - Kontrola, vládny audit a vnútorný audit

Účelné a efektívne vynakladanie verejných prostriedkov.
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 128 355 122 681 122 201
11A2   -  Prechodný fond (prostriedky EÚ) 12 578 12 578 0
1316   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006) 0 0 0
13A7   -  Prechodný fond - spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly 0 110 68
72   -  vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 211 211

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0740302 - Výkon kontrolných funkcií vo verejných financiách

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 128 355 122 681 122 201
1316   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006) 0 0 0
72   -  vybrané mimorozpočtové prostriedky a ostatné nerozpočtované príjmy 0 211 211

V rokoch 2008  až 2010 zabezpečiť zo strany Ministerstva financií SR a správ finančnej kontroly (SFK) plnenie úloh vyplývajúcich zo Zamerania a plánu auditnej,
kontrolnej a dozornej činnosti MF SR.

Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
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K 31.12.2008 bol stav v plnení cieľa č. 1 prvku nasledovný:
Na rok 2008 bolo plánovaných 505 následných finančných kontrol verejných prostriedkov (ďalej len „NFK“), 20 kontrol vlastných rozpočtových prostriedkov, 51 auditov
nástrojov pomoci EÚ a 6 auditov vlastných rozpočtových prostriedkov; vykonaných bolo 505 následných finančných kontrol, 35 kontrol vlastných rozpočtových
prostriedkov, 48 auditov nástrojov pomoci EÚ a 6 auditov vlastných rozpočtových prostriedkov. Percento plnenia ukazovateľov cieľa č. 1 bolo dosiahnuté v oblasti NFK
100%, v oblasti kontrol vlastných rozpočtových prostriedkov 175%, v oblasti auditov nástrojov pomoci EÚ 94% a v oblasti auditov vlastných rozpočtových prostriedkov
100%. Celkové plnenie ukazovateľa za NFK, kontroly vlastných rozpočtových prostriedkov, audity nástrojov pomoci EÚ, audity vlastných rozpočtových prostriedkov za
rok 2008 predstavuje 102 %.

Plnenie cieľa č. 1 prvku v členení na kontrolné orgány je nasledovné:

Kontrolný orgán                                                   Plán               Skutočnosť              %
MF SR, Sekcia auditu a kontroly
              Odbor medzinárodných zdrojov               51                     48                      94
MF SR, Sekcia auditu a kontroly
              Odbor vlastných  zdrojov a št. dozoru     20                      35                    175
MF SR, Útvar vnútorného auditu                             6                        6                    100
Správa finančnej kontroly Bratislava                   110                    110                    100
Správa finančnej kontroly Zvolen                        229                    229                    100
Správa finančnej kontroly Košice                        166                    166                    100

Spolu za NFK                                                       505                    505                    100
Spolu za kontroly vlastných rozp. prostriedkov      20                      35                    175
Spolu za audity nástrojov pomoci EÚ                    51                      48                      94
Spolu za audity vlastných rozp. prostriedkov           6                        6                    100

Spolu celkom                                                        582                    594                    102

Poznámka:
V porovnaní s rokom 2007 bola v roku 2008 použitá odlišná metodika výpočtu skutočných údajov merateľného ukazovateľa. V roku 2008 sa do počtu skutočne
vykonaných kontrol a auditov nezahŕňali skutočne vykonané mimoriadne kontroly a audity z dôvodu odstránenia duplicitného vykazovania. Porovnanie skutočne
vykonaných mimoriadnych kontrol a auditov k plánovanému počtu je vykazované v rámci cieľa č. 2 prvku.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia auditu a kontroly).

Gestor:
Správa finančnej kontroly Bratislava, Odbor ekonomicko-správny a osobný úrad
Správa finančnej kontroly Zvolen, Odbor finančnej kontroly
Správa finančnej kontroly Košice, Útvar riaditeľa
Ministerstvo financií SR, Sekcia auditu a kontroly, Útvar vnútorného auditu

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Správa finančnej kontroly Bratislava:
„Vyhodnotenie výsledkov správneho konania a následných finančných kontrol“. Správu vypracováva oddelenie správne v štvrťročnej periodicite; správa je predmetom
rokovania porady vedenia SFK.
„Mesačný prehľad o ukončených kontrolách a ich výsledku“ - správu vypracováva Odbor vládneho auditu a kontroly a je predmetom rokovania porady vedenia SFK.
Mesačná správa o plnení príjmov a čerpaní výdavkov SFK Bratislava; správa je predmetom rokovania porady vedenia SFK.
Účelové (neperiodické) vyhodnocovanie podľa jednotlivých kontrolných (audítorských) akcií.
Správa finančnej kontroly Zvolen:
Zdroj – interný (odbor finančnej kontroly), periodicita – polročne.
Správa finančnej kontroly Košice:
Údaje o plnení merateľných ukazovateľov organizácia získava z interných zdrojov. Zber údajov zabezpečuje SFK predovšetkým pri vykonávaní následných finančných
kontrol/vládnych auditov (NFK/VLA). Periodicita získavania údajov je závislá od samotného výkonu kontrol/vládnych auditov. Pravidelné podávanie správ o priebežne
vykonávaných kontrolách/auditoch sa uskutočňuje na gremiálnych poradách SFK s týždňovou periodicitou. Súhrnné/hodnotiace správy z NFK/VLA sú predkladané na
MF SR v stanovených termínoch podľa schváleného „Zamerania a plánu kontrolnej činnosti vlastných rozpočtových zdrojov a prostriedkov EÚ“.
Ministerstvo financií SR, Sekcia auditu a kontroly:
Plán kontrolnej činnosti, správy z kontrolnej činnosti a predložené monitorovania plnenia cieľov programov, podprogramov, prvkov/projektov z MF SR.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Percento skutočne vykonaných kontrol a auditov na plánovanom počte

Výstupu

%

100

2005 2006

130

100

102

100 100

V rokoch 2008 až 2010 zabezpečiť zo strany správ finančnej kontroly (SFK) vykonanie mimoriadnych kontrol/auditov v rozsahu minimálne 10 % oproti počtu plánovaných
úloh vyplývajúcich zo Zamerania a plánu auditnej, kontrolnej a dozornej činnosti MF SR.

Cieľ 2:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Ku dňu 31.12.2008 bolo skutočne vykonaných 166 mimoriadnych kontrol/auditov nad rámec Zamerania a plánu auditnej, kontrolnej a dozornej činnosti MF SR, čo
predstavuje 33% z celkového počtu plánovaných úloh vyplývajúcich zo Zamerania a plánu auditnej, kontrolnej a dozornej činnosti MF SR na rok 2008.

Plnenie cieľa č. 2 prvku v členení na kontrolné orgány bolo nasledovné:

Kontrolný orgán                                                    Plán              Skutočnosť             %

Správa finančnej kontroly Bratislava                     110                     68                    62
Správa finančnej kontroly Zvolen                          229                     80                    35
Správa finančnej kontroly Košice                          166                     18                    11

Spolu celkom                                                         505                   166                    33

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia  auditu a kontroly).

Gestor:
Správa finančnej kontroly Bratislava, Odbor ekonomicko-správny a osobný úrad
Správa finančnej kontroly Zvolen, Odbor finančnej kontroly
Správa finančnej kontroly Košice, Útvar riaditeľa

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Správa finančnej kontroly Bratislava:
 „Vyhodnotenie výsledkov správneho konania a následných finančných kontrol“. Správu vypracováva oddelenie správne v štvrťročnej periodicite; správa je predmetom
rokovania porady vedenia SFK.
„Mesačný prehľad o ukončených kontrolách a ich výsledku“ - správu vypracováva Odbor vládneho auditu a kontroly a je predmetom rokovania porady vedenia SFK.
Mesačná správa o plnení príjmov a čerpaní výdavkov SFK Bratislava; správa je predmetom rokovania porady vedenia SFK.
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Účelové (neperiodické) vyhodnocovanie podľa jednotlivých kontrolných (audítorských) akcií.
Správa finančnej kontroly Zvolen:
Zdroj – interný (odbor finančnej kontroly), periodicita – polročne.
Správa finančnej kontroly Košice:
Údaje o plnení merateľných ukazovateľov organizácia získava z interných zdrojov. Zber údajov zabezpečuje SFK Košice predovšetkým pri vykonávaní následných
finančných kontrol/vládnych auditov (NFK/VLA). Periodicita získavania údajov je závislá od samotného výkonu kontrol/vládnych auditov. Pravidelné podávanie správ o
priebežne vykonávaných kontrolách/auditoch sa uskutočňuje na gremiálnych poradách SFK Košice s týždňovou periodicitou. Súhrnné/hodnotiace správy z NFK/VLA sú
predkladané na MF SR v stanovených termínoch podľa schváleného „Zamerania a plánu kontrolnej činnosti vlastných rozpočtových zdrojov a prostriedkov EÚ“.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Percento  skutočne vykonaných mimoriadnych kontrol/auditov na plánovanom počte

Výstupu

%

10

2005 2006

28

10

33

10 10

Komentár k programovej časti:

Ing. M. Chabada, Ing. P. Belák, Ing. J. Bernátová, JUDr. D. Čabalová, Ing. S. Topor

Ing. Peter Hrnek, CSc., Ing. Dušan Brachna, Ing. Miroslav Vavrek, Ing. Iveta Turčanová

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0740306 - Posilnenie nezávislosti vnútorných audítorov vybudovaním výboru/ov pre audit - Transition Facility (Prechodný fond)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

11A2   -  Prechodný fond (prostriedky EÚ) 6 620 6 620 0
13A7   -  Prechodný fond - spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly 0 110 68

V roku 2008 vybudovať výbor pre audit na Ministerstve financií SR.
Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Cieľ bol splnený. Výbor pre kontrolu a audit bol na MF SR zriadený rozhodnutím ministra o zriadení Výboru pre kontrolu a audit a vydaní jeho štatútu dňa 24.6.2008. V
tento deň sa uskutočnilo aj 1. rokovanie výboru pre kontrolu a audit na MF SR.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia auditu a kontroly, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí).

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia auditu a kontroly

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Zdroj – Monthly monitoring report, periodicita – mesačná.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Zriadený výbor pre audit na MF SR - úrad

Výstupu

logická

2005 2006

áno

áno

V roku 2008 vypracovať štatút výboru pre audit a iné dokumenty nevyhnutné na jeho účinnú činnosť.
Cieľ 2:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Cieľ bol splnený. V súlade so stratégiou zriadenia výboru pre kontrolu a audit, ktorá bola schválená na konci roka 2007, došlo v I. polroku 2008 k vypracovaniu ostatných
dokumentov potrebných k zriadeniu a fungovaniu výboru pre kontrolu a audit na MF SR. Štatút výboru pre kontrolu a audit MF SR bol schválený 24.6.2008. Návrh
Etického kódexu vypracovaný v priebehu júna - júla 2008, bol schválený dňa 27.8.2008. Príručka výboru pre kontrolu a audit bola vypracovaná v apríli 2008 a po
spripomienkovaní jednotlivými členmi Výboru pre kontrolu a audit bola dňa 26.9.2008 schválená.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia auditu a kontroly, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí).

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia auditu a kontroly

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Zdroj – Twinning working plan, Quarterly interim reports, periodicita – štvrťročná.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Vypracované podporné dokumenty na činnosť výboru pre audit

Výstupu

logická

2005 2006

áno

áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Stanislav Topor, oddelenie koordinácie projektov MF SR

Mgr. Nora Gyureová, vedúca oddelenia koordinácie projektov MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:
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074030D - Audit a následná finančná kontrola vlastných zdrojov EÚ - Transition Facility (Prechodný fond)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

13A7   -  Prechodný fond - spolufinancovanie z rozpočtových prostriedkov kapitoly 0 0 0

V roku 2008 vyškoliť následných finančných kontrolórov, audítorov a zamestnancov Sekcie auditu a kontroly medzinárodných finančných zdrojov MF SR v relevantnej
legislatíve, metódach a technikách výkonu kontrol/auditov vlastných zdrojov Európskych spoločenstiev v celkovom počte cca 70 zamestnancov.

Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Projekt sa do konca roka 2008 nezačal realizovať. Dôvodom odklonu od pôvodného termínu realizácie bola jeho neúspešná cirkulácia v rámci členských krajín EÚ, čo
znamená, že sa nenašiel žiadny partner ochotný zúčastniť sa na projektových aktivitách špecifikovaných v pôvodnom projektovom zámere. V nadväznosti na zmenu
projektového zámeru na formu technickej asistencie, bol na poskytnutie služieb vybraný dodávateľ zo SR. Projekt sa začal realizovať podpisom zmluvy dňa 2.12.2008.
Termín realizácie projektu je december 2008 – október 2009.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia auditu a kontroly, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí).

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia auditu a kontroly

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Zdroj – Monthly monitoring report, periodicita – mesačná.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Vyškolení následní finanční kontrolóri, audítori a metodickí zamestnanci

Výstupu

logická

2005 2006

nie

áno

nie

áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Stanislav Topor, oddelenie koordinácie projektov MF SR

Mgr. Nora Gyureová, vedúca oddelenia koordinácie projektov MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074030E - Finančný audit - Transition Facility (Prechodný fond)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

11A2   -  Prechodný fond (prostriedky EÚ) 5 958 5 958 0

Komentár k programovej časti:

Projekt sa začal realizovať podpisom zmluvy s twinningovým partnerom z Veľkej Británie dňa 2.12.2008. Doba realizácie projektu je december 2008 – jún 2009.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia auditu a kontroly, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí).

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia auditu a kontroly

Ing. Stanislav Topor, oddelenie koordinácie projektov MF SR

Mgr. Nora Gyureová, vedúca oddelenia koordinácie projektov MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

07404 - Výkon ďalších funkcií Ministerstva financií SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 826 630 755 813 737 620
1151   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 564 564
1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 188 188
1171   -  Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia sekcia (prostriedky EÚ) 0 337 337
1172   -  Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia sekcia -
spolufinancovanie zo ŠR 0 173 173

11A2   -  Prechodný fond (prostriedky EÚ) 7 944 7 944 0
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 899 070 37 677 37 677
11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 206 780 6 649 6 649
126   -  zdroje na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP 56 56 0
127   -  zdroje na spolufinancovanie Nórskeho finančného mechanizmu 56 56 0
1317   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007) 0 54 666 54 666
1351   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 5 724 5 724
1352   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 387 1 387
1371   -  Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond - usmerňovacia sekcia (prostriedky EÚ) 0 182 182

Komentár k programovej časti:
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Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0740403 - Distribúcia kolkov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 155 000 202 000 199 005

Zabezpečiť financovanie provízie za distribúciu a predaj kolkových známok Slovenskej pošte v rokoch 2008 až 2010.
Cieľ 1:

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

Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia správy majetku a služieb MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia správy majetku a služieb, Odbor financovania úradu

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia 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
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

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

Výstupu

logická

áno áno áno áno

áno

2005 2006

áno áno

áno

ánoáno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Mária Orthová, 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
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 170 000 171 176 168 284
1317   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007) 0 54 666 54 666

Do konca roku 2011 vybudovať informačný systém jednotného štátneho účtovníctva a výkazníctva kompatibilný s medzinárodnými štandardami, v roku 2008 zabezpečiť
uskutočňovanie školení a odbornej asistencie pri implementácii novej metodiky v oblasti účtovníctva štátneho sektora a samosprávy.

Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
V roku 2008 pokračovala realizácia Projektu informačného systému pre jednotné účtovníctvo štátu (ďalej len  „projekt“) úspešne, bola spracovaná detailná funkčná
špecifikácia základnej funkčnosti Informačného systému pre systém jednotného účtovníctva štátu, prostredníctvom ktorej boli rozpracované modely konsolidácie a
spracované finančné výkazy. V rámci prác na projekte boli zadefinované typy kontrol, štruktúry číselníkov, boli uskutočnené aplikačné a integračné testy za účelom
preverenia funkčnosti nastavení systému, takisto prebiehala intenzívna práca na konečnej úprave konsolidačného balíka a boli zahájené práce na zabezpečenie
funkčnosti portálu budovaného pre projekt.
V roku 2008 sa vyškolilo cca 1 200 účastníkov s cieľom zabezpečiť ich prípravu na budúcu konsolidáciu, ktorá sa bude vykonávať v prostredí IS pre jednotné účtovníctvo
štátu.

Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia štátneho výkazníctva MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia štátneho výkazníctva

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Periodicita – štvrťročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Uskutočnené školenia a odborná asistencia

Výstupu

logická

áno

2005 2006

0 0

áno

áno

Komentár k programovej časti:

Vytlačené dňa: 13.03.2009 18 / 42



Mgr. Jana Vinceová, sekcia štátneho výkazníctva MF SR

Ing. Katarína Kaszasová, generálna riaditeľka sekcie štátneho výkazníctva MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074040B - Technická pomoc MVRR SR - MF SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

1151   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 564 564
1152   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 188 188
1351   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 5 724 5 724
1352   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - spolufinancovanie zo ŠR 0 1 387 1 387

Zabezpečiť efektívne finančné riadenie, kontrolu, audit a podporu informačných systémov pre projekty štrukturálnych fondov EÚ prostredníctvom zamestnancov
oprávnených na refundáciu miezd zapojených do riadenia a implementácie štrukturálnych fondov EÚ.

Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Na odbore PO pre ŠF bolo k 31.12.2008 schválených 1152 súhrnných žiadostí o platbu z jednotlivých rezortov, bolo vypracovaných a zaslaných 94 žiadostí o platbu na
Európsku komisiu, bola uskutočnená certifikácia, zaúčtovanie a kontrola realizovaných výdavkov zo štrukturálnych fondov v zmysle postupov a zodpovednosti
zakotvených v Koncepcii systému finančného riadenia štrukturálnych fondov a vo Vnútorných manuáloch jednotlivých odborov. Prostredníctvom dobudovania prepojení a
rozhraní štyroch informačných systémov (ISUF, ITMS, RIS a IS ŠP) bolo zabezpečené zefektívnenie procesov finančného riadenia štrukturálnych fondov. K  31.12.2008
bol projekt ukončený.

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

Gestor:
Ministerstvo financií SR , Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj - interný, periodicita - štvrťročná.

Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Zabezpečené efektívne fin. riadenie, kontrola, audit a podpora IS pre projekty štruktur. fondov

Výstupu

logická

2005 2006

0

áno

áno

áno

áno

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Aneta Novotná, odbor koordinácie finančného riadenia MF SR

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

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074040C - Poskytnutie poradenských služieb pre zvýšenie efektívnosti poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci

Ministerstvom financií SR - Transition Facility (Prechodný fond)

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

11A2   -  Prechodný fond (prostriedky EÚ) 1 986 1 986 0

Do konca roku 2008 vypracovať metodiku pre meranie efektívnosti poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci, vrátane merateľných indikátorov a postupov hodnotenia a
monitorovania.

Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Realizácia projektu sa skončila 29.4.2008. Metodika pre meranie efektívnosti poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci, vrátane merateľných indikátorov a postupov
hodnotenia a monitorovania bola vypracovaná. Cieľ bol splnený.

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

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Zdroj – interný, periodicita – priebežná.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Vypracovaná metodika pre meranie efektívnosti poskytovania oficiálnej rozvojovej pomoci

Výstupu

logická

2005 2006

áno

áno

áno

Komentár k programovej časti:
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Mgr. Lucia Zimanyiová, odbor medzinárodných vzťahov MF SR

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

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

126   -  zdroje na spolufinancovanie Finančného mechanizmu EHP 56 56 0
127   -  zdroje na spolufinancovanie Nórskeho finančného mechanizmu 56 56 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:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
V termíne od 01.01.2008 do 31.12.2008 bolo spracovaných 99 žiadostí, z toho vyplatených platobným orgánom bolo 74 žiadostí, 8 žiadostí (8%) bolo zamietnutých z
dôvodu nedostatkov zistených pri certifikačnom overení alebo overení finančným overovateľom. Z toho 74% žiadostí bolo schválených v termíne a 17% žiadostí bolo
schválených po termíne.
Hlavné dôvody schválenia žiadostí po termíne boli nasledovné:
- zmluvy o poskytnutí NFP boli podpísané Národným kontaktným bodom (ÚV SR) v rozpore s národnými právnymi predpismi (Záväznosť meny SKK)
- nepriechodnosť platobných príkazov v systéme ISUF a následné opätovné vypracovanie platobných príkazov v systéme MANEX.

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

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Zdroj – interný, periodicita – priebežná.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

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

Výstupu

%

100 100

2005 2006

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
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 501 630 382 637 370 330
11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 899 070 0 0
11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 206 780 0 0

Do konca roku 2013 poskytovať všetkých 20 základných služieb verejnej správy v režime on-line a plne elektronicky tak, ako sú definované pre členské štáty EÚ.
Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
V roku 2008 pribudla jedna dostupná elektronická služba na úrovni 4/4 - zaslanie informácií o voľných pracovných miestach s notifikáciou. Stanovené ukazovatele sa darí
pozitívne napĺňať vzhľadom na to, že východiskový stav zohľadňuje 5 on-line služieb zavedených v roku 2005. Progresívnejší rozvoj vo zvýšení počtu poskytovaných on-
line služieb očakávame v rokoch 2012 – 2013, vzhľadom na výsledky, ktoré vzídu z aplikácií riešení projektov financovaných z Operačného programu Informatizácia
spoločnosti (ďalej len OPIS).
Stanovený cieľ považujeme za efektívny. Stanovené ukazovatele sú dlhodobo sledované v rámci celej EÚ.
Stanovené ciele sú užitočné a účinne napomáhajú k zlepšeniu dostupnosti občanov voči verejnej správe prostredníctvom elektronických komunikačných prostriedkov.
Neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít.
V roku 2008 boli vykonané aktivity pre zlepšenie stavu sofistikovanosti u služieb, ktoré nedosahujú potrebnú úroveň služieb. V novembri 2008 bola vyhlásená výzva na
elektronizáciu služieb matriky a v decembri 2008 boli vyhlásené výzvy na elektronizáciu služieb Sociálnej poisťovne a elektronické služby Ministerstva práce sociálnych
vecí a rodiny SR na úseku výkonu správy v oblasti štátne sociálne dávky, sociálna výpomoc a pomoc v hmotnej núdzi na predloženie projektov, ktoré budú financované z
finančných prostriedkov EK prostredníctvom OPIS. Predmetné služby patria medzi 20 základných služieb verejnej správy v režime on-line.

Poznámka:
V rámci monitorovania k 30.6.2008 boli do skutočnosti merateľného ukazovateľa za rok 2007 zahrnuté len e-služby v režime on-line, ktoré k danému obdobiu pribudli
(tzn. 3 nové e-služby) a nebol zohľadnený východiskový stav (tzn. 5 existujúcich e-služieb - vyplývajú z UV SR č. 837/2005).
Údaj o počte poskytovaných on-line služieb verejnej správy k 31.12.2005 a 31.12.2006 je 5 služieb. Správny údaj o počte poskytovaných on-line služieb verejnej správy k
31.12.2007 a k 30.6.2008 je 8 služieb. Uvedené údaje systém neumožňuje dopísať a prepísať.
Z dôvodu zohľadnenia východiskového stavu je navrhnutá aj úprava plánovaných údajov merateľného ukazovateľa (počet on-line služieb verejnej správy) nasledovne:
rok 2007 – 7; rok 2008 – 8; rok 2009 – 9.

Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti

Informácia o zmene PŠ:
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Prvok 074040F nadväzuje na podprogram 07401, z ktorého bol vyčlenený k 1.1.2008.

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita - polročná.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Počet poskytovaných On -  line služieb verejnej správy

Výstupu

počet

10 15 17 20

2005 2006

3

1

9

2 5

Komentár k programovej časti:

Ing. Z. Neczliová, odbor implementácie OP IS, Ing. L. Fábryová odbor informatizácie verejnej správy

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

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074040H - Vytvorenie informačných a databázových systémov pre poskytovanie rozvojovej pomoci  - UIBF 2006

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

11A2   -  Prechodný fond (prostriedky EÚ) 5 958 5 958 0

Komentár k programovej časti:

Financovanie projektu bolo plánované z úspor finančných zdrojov Prechodného fondu (Trasition Facility). Keďže finančné zdroje neboli usporené, Úrad vlády SR ako
koordinátor zahraničnej pomoci informoval Ministerstvo financií SR, že projekt nebude možné realizovať.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí

Mgr. Lucia Zimanyiová, odbor medzinárodných vzťahov MF SR

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

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

074040I - Technická pomoc nelimitovaná – Ministerstvo pôdohospodárstva SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

1171   -  Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia sekcia (prostriedky EÚ) 0 337 337
1172   -  Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond – usmerňovacia sekcia -
spolufinancovanie zo ŠR 0 173 173

1371   -  Európsky poľnohospodársky usmerňovací a záručný fond - usmerňovacia sekcia (prostriedky EÚ) 0 182 182

V rokoch 2007 a 2008 získať skúsenosti z členských krajín EÚ  v oblasti čerpania finančných prostriedkov v rámci štrukturálnych fondov EÚ.
Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Pôvodný termín ukončenia realizácie projektu bol 30.6.2008. Na základe žiadosti MF SR bol zo strany Ministerstva pôdohospodárstva SR termín predĺžený do
31.12.2008. Plánuje sa predĺženie projektu do 30.6.2009. 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.

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

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Zdroj – interný, periodicita – priebežná.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Získané pracovné skúsenosti

Výstupu

logická

2005 2006

áno

áno

áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Aneta Novotná, 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

Vytlačené dňa: 13.03.2009 21 / 42



Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 0 0
11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 0 0

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

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Jednou z aktivít v rámci projektu „Zvyšovanie odbornej kvalifikácie pracovníkov certifikačného orgánu zapojených do finančného riadenia ŠF a KF“ je získavanie
pracovných skúseností na seminároch a školeniach za účelom využitia týchto skúseností pri tvorbe metodiky finančného riadenia štrukturálnych fondov a Kohézneho
fondu v podmienkach Slovenskej republiky. Zároveň je účelom účasť na zasadnutiach výborov EK, na ktorých EK prezentuje požiadavky na jednotlivé členské štáty EÚ.
V roku 2008 bolo vykonaných približne 60 zahraničných pracovných ciest, seminárov, školení, ktoré boli následne refundované prostredníctvom tohto projektu.

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

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Zdroj – interný, periodicita – priebežná.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

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

Výstupu

logická

áno áno áno áno

2005 2006

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Aneta Novotná, 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
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 37 677 37 677
11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 6 649 6 649

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

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
V roku 2008 boli refundované mzdy a odvody zamestnávateľa z plánovaných 97 zamestnancov pre 121 zamestnancov MF SR. Cieľ za rok 2008 bol splnený.

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

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Zdroj – interný, periodicita – priebežná.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

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

Výstupu

počet

116 116

2005 2006

121

97 116

Komentár k programovej časti:

Ing. Aneta Novotná, odbor koordinácie finančného riadenia MF SR

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

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

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

Komentár k zhodnoteniu cieľa:

Vytlačené dňa: 13.03.2009 22 / 42



Komentár za sekciu európskych a medzinárodných záležitostí:
Súvisiaci 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. Tieto dokumenty sú
nevyhnutné pre začatie prác na systéme podpory zavádzaním inovatívnych finančných nástrojov.
Komentár za sekciu stratégie:
Cieľ bol splnený v časti pokrývajúcej systém podpory verejno-súkromného partnerstva (PPP), ku ktorej je gestorom sekcia stratégie. Táto časť zahŕňala v roku 2008
nasledovné aktivity:
- vytvorenie a zavedenie systému metodickej a konzultačnej podpory pri príprave projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP projektov)
- zabezpečenie, aby boli identifikované a minimalizované riziká spojené s prípravou a realizáciou PPP projektov
- zvýšenie kvalifikácie a informovanosti verejného sektora v oblasti PPP a podpora výmeny skúseností získaných pri príprave a realizácii jednotlivých PPP projektov.
Vzhľadom na špecifický charakter systému podpory verejno-súkromného partnerstva (PPP) sa navrhuje na obdobie 2010 – 2012 túto časť oddeliť od ostatných foriem
inovatívnych finančných nástrojov a to vytvorením nového cieľa: Implementácia systému podpory verejno-súkromného partnerstva (PPP) v rámci inovatívnych finančných
nástrojov.
Z dôvodu, že cieľ bol splnený len čiastočne, celkove je vyhodnotený ako nesplnený.

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

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí, Sekcia stratégie

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Zdroj – interný, periodicita – priebežná.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Vytvorený systém podpory zavádzania inovatívnych finančných nástrojov

Výstupu

logická

áno áno áno áno

2005 2006

nie

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. K. Kováčová, odbor medzinárod. vzťahov MF SR, Mgr. M. Kabát, odbor partnerských projektov MF SR

Mgr. M. Zubriczká, GR sekcie eur. a medz. zálež. MF SR, Ing. M. Lendacký, GR sekcie stratégie 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
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 1 071 516 1 443 217 1 435 694
1315   -  Zo štátneho rozpočtu z r.2005 (prostr. ŠR viazané v r.2005 nevycerpané v r.2006 a viazané v r.2006) 0 4 753 3 266
1316   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006) 0 22 102 22 095
1317   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007) 0 62 426 62 239

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0740601 - Informačný systém pre systém štátnej pokladnice

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 693 000 791 837 791 268
1316   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006) 0 22 095 22 095
1317   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007) 0 9 520 9 514

V rokoch 2008 až 2010 zabezpečiť pozáručný servis, poskytované štandardné služby softvérovej  podpory a aktualizáciu licencií SW Informačného systému  pre systém
štátnej pokladnice.

Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Plán na obdobie roka 2008 bol splnený na 100%.
Pozáručný servis, štandardné služby softvérovej podpory a aktualizácia boli v roku 2008 zabezpečené prostredníctvom:
- Dodatku č. 4 zo dňa 07.11.2007 k Servisnej zmluve s interným č. 20/2005/3, uzavretej dňa 31.01.2005.
Predmetným dodatkom k Servisnej zmluve sa dodávateľ Hewlett-Packard Slovakia, s. r. o. zaviazal poskytovať v roku 2008 služby súvisiace s údržbou softvérových
produktov a licencií pre Informačný systém pre systém štátnej pokladnice, ktoré sú v správe MF SR.
- Zmluvy o poskytovaní aplikačnej podpory pre Informačný systém pre systém štátnej pokladnice s interným č. 4600000205 uzatvorenej na obdobie do 31.12.2009 s tým,
že služby požadované pre rok 2008 boli dohodnuté na základe písomného dodatku č. 2 k predmetnej zmluve.

Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia štátneho výkazníctva

Informácia o zmene PŠ:
Prvok 0740601 nadväzuje na podprogram 07406, ktorý bol k 1.1.2008 rozčlenený na 4 prvky (0740601, 0740602, 0740603, 0740604).
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Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – ročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
% zabezpeč. pozáruč. servisu, poskyt. štandard. služieb SW podpory a aktualizácie licencií SW IS SŠP

Výstupu

%

100 100 100

2005 2006

100

100 100

V rokoch 2008 až 2010 zabezpečiť rozvoj Informačného systému pre systém štátnej pokladnice.
Cieľ 2:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Rozvoj Informačného systému pre systém štátnej pokladnice sa vykonáva na základe materiálu „Koncepcia rozvoja systému štátnej pokladnice“ (ďalej len „Koncepcia“),
ktorý rámcovo vymedzuje ciele rozvoja systému štátnej pokladnice vrátane investičných aktivít v oblasti IS pre najbližšie obdobie. V marci roka 2008 bol materiál
aktualizovaný a vydaný pod názvom „Aktualizácia koncepcie rozvoja systému štátnej pokladnice pre rok 2008 a výhľad na roky 2009 – 2010“. Riadiaci výbor pre systém
štátnej pokladnice uvedený materiál schválil a zároveň určil priority ako aj zodpovednosť jednotlivých útvarov a organizácií v rámci systému štátnej pokladnice za jeho
realizáciu.
Rozvoj systému štátnej pokladnice je realizovaný v troch hlavných oblastiach:
- sledovanie efektívnosti fungovania systému štátnej pokladnice,
- štandardizácia funkcií a procesov systému štátnej pokladnice z pohľadu ich internej efektivity ako aj z pohľadu vzťahov voči klientom,
- prispôsobenie a rozšírenie funkcií a procesov systému štátnej pokladnice (a jeho IS) vo vzťahu k externým faktorom.
Na základe schválenej Koncepcie bol v priebehu roka 2008 kľúčovým projektom „Zabezpečenie pripravenosti a úprava Informačného systému pre systém štátnej
pokladnice na zavedenie meny euro“, ktorý bol realizovaný na základe Zmluvy o dielo č. HP08/051 na zabezpečenie prechodu vybraných informačných systémov
riadenia verejných financií na euro.

Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia štátneho výkazníctva

Informácia o zmene PŠ:
Prvok 0740601 nadväzuje na podprogram 07406, ktorý bol k 1.1.2008 rozčlenený na 4 prvky (0740601, 0740602, 0740603, 0740604).

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – ročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Zabezpečený rozvoj Informačného systému pre systém štátnej pokladnice

Výstupu

logická

áno áno

2005 2006

áno

áno áno

V rokoch 2008 až 2010 zabezpečiť prevádzku Informačného systému pre systém štátnej pokladnice (IS SŠP).
Cieľ 3:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Všetky informačné systémy, ktoré prevádzkuje DataCentrum, alebo sú zabezpečené dodávateľmi, pracovali správne a nevykazovali žiadne závažné chyby, ktoré by
ovplyvnili prevádzku systémov bežiacich v priestoroch DataCentra. V prípade výpadkov, porúch, menších chýb boli promptne odstránené pracovníkmi DataCentra alebo
poverenými osobami spravujúcimi dané systémy (osoby poverené dohľadom).
DataCentrum zabezpečilo funkcionalitu Informačného systému pre systém štátnej pokladnice (IS SŠP) v roku 2008.

Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
DataCentrum

Informácia o zmene PŠ:
Prvok 0740601 nadväzuje na podprogram 07406, ktorý bol k 1.1.2008 rozčlenený na 4 prvky (0740601, 0740602, 0740603, 0740604).

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Zabezpečená prevádzka IS SŠP

Výstupu

logická

áno áno áno áno

2005 2006

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Mgr. Vinceová, sekcia št. výkaz. MF SR, Ing. Kratochvíl, ved. odb. ekon. a všeob. správy DataCentra

Ing. K. Kaszasová, GR sekcie štátneho výkazníctva MF SR, Ing. M. Kollár, riaditeľ DataCentra

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0740602 - Rozpočtový informačný systém

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 102 200 132 200 126 488
1315   -  Zo štátneho rozpočtu z r.2005 (prostr. ŠR viazané v r.2005 nevycerpané v r.2006 a viazané v r.2006) 0 4 753 3 266
1316   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2006 (nevyčerpané prostriedky z r. 2006) 0 7 0
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V rokoch 2008 až 2010 zabezpečiť požadovaný rozvoj a súlad s metodickými usmerneniami a zákonmi na základe schválených požiadaviek na zmenu Rozpočtového
informačného systému.

Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
V roku 2008 bola naplánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na 100, čo sa aj v roku 2008 podarilo naplniť. Počet schválených k počtu realizovateľných požiadaviek
na zmenu v sledovanom období bol rovnaký, z čoho vyplýva hodnota merateľného ukazovateľa 100.
Počas roku 2008 bol zabezpečený požadovaný rozvoj a súlad s metodickými usmerneniami a zákonmi na základe schválených požiadaviek na zmenu Rozpočtového
informačného systému a bola zabezpečená prevádzka Rozpočtového informačného systému.
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.
V roku 2008 bolo celkovo zaevidovaných 21 požiadaviek na zmenu Rozpočtového informačného systému a z toho počet realizovaných požiadaviek na zmenu bol 21.

Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti, samostatné oddelenie projektového riadenia

Informácia o zmene PŠ:
Prvok 0740602 nadväzuje na podprogram 07406, ktorý bol k 1.1.2008 rozčlenený na 4 prvky (0740601, 0740602, 0740603, 0740604).

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Percento realizovaných požiadaviek na zmenu z počtu schválených

Výsledku

%

100

2005 2006

100

100 100

V rokoch 2008 až 2010 zabezpečiť prevádzku Rozpočtového informačného systému (RIS).
Cieľ 2:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Všetky informačné systémy, ktoré prevádzkuje DataCentrum, alebo sú zabezpečené dodávateľmi, pracovali správne a nevykazovali žiadne závažné chyby, ktoré by
ovplyvnili prevádzku systémov bežiacich v priestoroch DataCentra. V prípade výpadkov, porúch, menších chýb boli promptne odstránené pracovníkmi DataCentra alebo
poverenými osobami spravujúcimi dané systémy (osoby poverené dohľadom).
DataCentrum zabezpečilo funkcionalitu Rozpočtového informačného systému (RIS) v roku 2008.

Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
DataCentrum

Informácia o zmene PŠ:
Prvok 0740602 nadväzuje na podprogram 07406, ktorý bol k 1.1.2008 rozčlenený na 4 prvky (0740601, 0740602, 0740603, 0740604).

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Zabezpečená prevádzka RIS

Výstupu

logická

áno áno áno áno

2005 2006

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Neczliová, odb. impl. OPIS, Ing. Brjančin, s. odd. p. riad. MF SR, Ing. Kratochvíl, DataCentrum

Ing. P. Bojňanský, GR sekcie informatizácie spoločnosti MF SR, Ing. M. Kollár, riaditeľ DataCentra

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0740603 - Informačný systém účtovníctva fondov

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 24 000 23 818 23 572

V rokoch 2008 až 2010 zabezpečiť požadovaný rozvoj a súlad s metodickými usmerneniami a zákonmi na základe schválených požiadaviek na zmenu Informačného
systému účtovníctva fondov.

Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
V roku 2008 bola naplánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na 100, čo sa aj v roku 2008 podarilo naplniť. Počet schválených k počtu realizovateľných požiadaviek
na zmenu v sledovanom období bol rovnaký, z čoho vyplýva hodnota merateľného ukazovateľa 100.
Počas roku 2008 bol zabezpečený požadovaný rozvoj a súlad s metodickými usmerneniami a zákonmi na základe schválených požiadaviek na zmenu Informačného
systému účtovníctva fondov.
Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi na základe schválených požiadaviek na zmenu Informačného
systému účtovníctva a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít.
V roku 2008 boli celkovo schválené 4 požiadavky na zmenu Informačného systému účtovníctva fondov a z toho počet realizovaných požiadaviek na zmenu bol 4.

Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti, samostatné oddelenie projektového riadenia

Informácia o zmene PŠ:
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Prvok 0740603 nadväzuje na podprogram 07406, ktorý bol k 1.1.2008 rozčlenený na 4 prvky (0740601, 0740602, 0740603, 0740604).

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Percento realizovaných zmenových požiadaviek z počtu schválených požiadaviek

Výsledku

%

100

2005 2006

100

100 100

V rokoch 2008 až 2010 zabezpečiť splnenie požiadaviek na podporu produktívnej prevádzky Informačného systému účtovníctva fondov.
Cieľ 2:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
V roku 2008 bola naplánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na 100, čo sa aj v roku 2008 podarilo naplniť. Počet skutočných hodín na podporu Informačného
systému účtovníctva fondov v sledovanom období bol rovnaký ako plánovaný, z čoho vyplýva hodnota merateľného ukazovateľa 100.
Počas roku 2008 bol zabezpečená požadovaná podpora Informačného systému účtovníctva fondov v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi.
Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená v súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi na základe počtu hodín na podporu Informačného systému
účtovníctva fondov a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít.
V roku 2008 bolo zmluvne zabezpečených 1800 hodín podpory a reálne vyčerpaných 1800 hodín podpory Informačnému systému účtovníctva fondov.

Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti, samostatné oddelenie projektového riadenia

Informácia o zmene PŠ:
Prvok 0740603 nadväzuje na podprogram 07406, ktorý bol k 1.1.2008 rozčlenený na 4 prvky (0740601, 0740602, 0740603, 0740604).

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Percento realizovaných požiadaviek na podporu produktívnej prevádzky z počtu zaslaných požiadaviek

Výsledku

%

100

2005 2006

100

100 100

V rokoch 2008 až 2010 zabezpečiť prevádzku Informačného systému účtovníctva fondov (IS UF).
Cieľ 3:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Všetky informačné systémy, ktoré prevádzkuje DataCentrum, alebo sú zabezpečené dodávateľmi, pracovali správne a nevykazovali žiadne závažné chyby, ktoré by
ovplyvnili prevádzku systémov bežiacich v priestoroch DataCentra. V prípade výpadkov, porúch, menších chýb boli promptne odstránené pracovníkmi DataCentra alebo
poverenými osobami spravujúcimi dané systémy (osoby poverené dohľadom).
DataCentrum zabezpečilo funkcionalitu Informačného systému účtovníctva fondov (ISUF) v roku 2008.

Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
DataCentrum

Informácia o zmene PŠ:
Prvok 0740603 nadväzuje na podprogram 07406, ktorý bol k 1.1.2008 rozčlenený na 4 prvky (0740601, 0740602, 0740603, 0740604).

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Zabezpečená prevádzka IS UF

Výstupu

logická

áno áno áno áno

2005 2006

áno

áno áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Neczliová, odb. impl. OPIS, Ing. Brjančin, s. odd. p. riad. MF SR, Ing. Kratochvíl, DataCentrum

Ing. P. Bojňanský, GR sekcie informatizácie spoločnosti MF SR, Ing. M. Kollár, riaditeľ DataCentra

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0740604 - Podporná infraštruktúra pre informačné systémy riadenia verejných financií

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 252 316 495 361 494 365
1317   -  zo štátneho rozpočtu z r. 2007 (nevyčerpané prostriedky z r. 2007) 0 52 906 52 726

V rokoch 2008 až 2010 zabezpečiť prevádzku Podpornej infraštruktúry pre Informačné systémy riadenia verejných financií.
Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
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Všetky informačné systémy, ktoré prevádzkuje DataCentrum, alebo sú zabezpečené dodávateľmi, pracovali správne a nevykazovali žiadne závažné chyby, ktoré by
ovplyvnili prevádzku systémov bežiacich v priestoroch DataCentra. V prípade výpadkov, porúch, menších chýb boli promptne odstránené pracovníkmi DataCentra alebo
poverenými osobami spravujúcimi dané systémy (osoby poverené dohľadom).
DataCentrum zabezpečilo funkcionalitu Informačných systému riadenia verejných financií v roku 2008.

Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
DataCentrum

Informácia o zmene PŠ:
Prvok 0740604 nadväzuje na podprogram 07406, ktorý bol k 1.1.2008 rozčlenený na 4 prvky (0740601, 0740602, 0740603, 0740604).

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Zabezpečená prevádzka podpornej infraštruktúry pre IS riadenia verejných financií

Výstupu

logická

áno áno áno áno

2005 2006

áno

áno áno

V rokoch 2008 až 2012 zabezpečiť automatickú komunikáciu systémov riadenia verejných financií prostredníctvom integračnej platformy SAP XI.
Cieľ 2:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
V rámci prvku 0740604 sú zabezpečované činnosti pre Integračnú platformu SAP XI, ktorá zabezpečuje integráciu systémov riadenia verejných financií. Plánovaný počet
prepojených systémov riadenia verejných financií bol za rok 2008 aj skutočne naplnený.
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.
Plánovaný počet prepojených systémov riadenia verejných financií v roku 2009 bude prekročený z dôvodu enormného záujmu o prepojenie zo strany prevádzkovateľov
informačných systémov. V budúcnosti budú postupne realizované prepojenia ďalších systémov riadenia verejných financií, na čom sa už koncom roka 2008 intenzívne
pracovalo. Integrácia prostredníctvom integračnej platformy SAP XI prináša výhody v podobe štandardizovaného rozhrania, zníženia chybovosti spôsobenej ľudským
faktorom a vyššieho komfortu používateľov pri nižšej časovej náročnosti na realizáciu dotknutých operácií.

Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia informatizácie spoločnosti MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti, samostatné oddelenie projektového riadenia

Informácia o zmene PŠ:
Prvok 0740604 nadväzuje na podprogram 07406, ktorý bol k 1.1.2008 rozčlenený na 4 prvky (0740601, 0740602, 0740603, 0740604).

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Počet prepojených systémov riadenia verejných financií

Výstupu

počet

13 14 15

2005 2006

11

11 12

Komentár k programovej časti:

Ing. Kratochvíl, DataCentrum, Ing. Neczliová, odb. impl. OPIS, Ing. Brjančin, s. odd. p. riad. MF SR

Ing. M. Kollár, riaditeľ DataCentra, Ing. P. Bojňanský, GR sekcie informatizácie spoločnosti MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

002 - Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike

Zabezpečenie plnenia opatrení na úseku civilného núdzového plánovania.
Zámer:

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

00205 - MF SR - Civilné núdzové plánovanie v SR
Komentár k programovej časti:

Pre rok 2008 neboli na podprogram stanovené ciele, ani neboli alokované finančné prostriedky.
Listom č. MF/28870/2008-441 zo dňa 5.11.2008 Ministerstvo financií SR súhlasilo so zrušením podprogramu 00205 „MF SR – Civilné núdzové plánovanie v SR“ v
programovej štruktúre kapitoly Ministerstva financií SR na rok 2008 a ďalšie roky na základe požiadavky správcu kapitoly MF SR, ktorá bola uplatnená v nadväznosti na bod
A. 26 uznesenia vlády SR č. 578 z 27. augusta 2008 k návrhu na zrušenie niektorých úloh z uznesení vlády uložených ministrovi financií. Listom č. MF/026039/2008/-221 zo
dňa 11.11.2008 správca kapitoly MF SR požiadal Ministerstvo vnútra SR, ako gestora medzirezortného programu 002 „Civilné núdzové plánovanie v Slovenskej republike“ o
zabezpečenie technickej realizácie zrušenia podprogramu 00205 v Rozpočtovom informačnom systéme.

Ing. Stela Rusinová, odbor rozpočtu a riadenia organizácií kapitoly a platobnej jednotky MF SR

Ing. Jozef Zaťko, riaditeľ odboru rozpočtu a riadenia organizácií kapitoly a platob. jednotky MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

Vytlačené dňa: 13.03.2009 27 / 42



05T - Oficiálna rozvojová pomoc

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

Zámer:

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

05T09 - Oficiálna rozvojová pomoc - MF SR
Komentár k programovej časti:

Pre rok 2008 neboli na podprogram stanovené ciele, ani neboli alokované finančné prostriedky.

Ing. Stela Rusinová, odbor rozpočtu a riadenia organizácií kapitoly a platobnej jednotky MF SR

Ing. Jozef Zaťko, riaditeľ odboru rozpočtu a riadenia organizácií kapitoly a platob.  jednotky MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G - Ľudské zdroje

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

Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

1161   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 18 915 18 915
1361   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 1 956 1 956
1362   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 20 838 20 838

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G0A - Nelimitovaná technická pomoc - výdavky na technickú podporu projektov - MF SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

1361   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 49 49
1362   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 16 16

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G0A01 - Nelimitovaná technická pomoc - výdavky na technickú podporu projektov - MF SR

V roku 2007 zabezpečiť vyškolenie cca 50 pracovníkov podieľajúcich sa na implementácii ESF prostredníctvom seminára zameraného na finančné riadenie ESF.
Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Pre rok 2008 neboli na prvok stanovené ciele, ani neboli alokované finančné prostriedky. Cieľ vložený v RIS-e nie je platný pre rok 2008. Cieľ bol vecne splnený a
ukončený v roku 2007.
Vloženie cieľa do programovej štruktúry kapitoly MF SR v RIS-e v roku 2008 nezabezpečoval správca kapitoly MF SR. Systém neumožňuje správcovi kapitoly odstrániť
neplatný cieľ pre rok 2008 z programovej štruktúry kapitoly v RIS-e. Požiadavka správcu kapitoly MF SR na odstránenie cieľa z programovej štruktúry kapitoly v RIS-e
nebola Ministerstvom financií SR akceptovaná.

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Zabezpečené vyškolenie pracovníkov

Výstupu

logická

2005 2006

áno

áno

áno

Komentár k programovej časti:
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Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G0A02 - Technická pomoc - nelimitovaná - MF SR - SOP ĽZ

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

1361   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 49 49
1362   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 16 16

V roku 2007 zabezpečiť vyškolenie cca 50 pracovníkov podieľajúcich sa na implementácii ESF prostredníctvom seminára zameraného na finančné riadenie ESF.
Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Cieľ vložený v RIS-e nie je platný pre rok 2008. Cieľ bol vecne splnený a ukončený v roku 2007.
Vloženie uvedeného cieľa do programovej štruktúry kapitoly MF SR v RIS-e v roku 2008 nezabezpečoval správca kapitoly MF SR. Systém neumožňuje správcovi kapitoly
odstrániť neplatný cieľ pre rok 2008 z programovej štruktúry kapitoly v RIS-e. Požiadavka správcu kapitoly MF SR na odstránenie uvedeného cieľa z programovej
štruktúry kapitoly v RIS-e nebola Ministerstvom financií SR akceptovaná.

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Zabezpečené vyškolenie pracovníkov

Výstupu

logická

2005 2006

áno

áno

V roku 2008 zabezpečiť vyškolenie 30 pracovníkov podieľajúcich sa na implementácii ESF prostredníctvom seminára zameraného na finančné riadenie ESF.
Cieľ 2:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Pôvodná doba realizácie projektu bola od 1.7.2005 do 30.6.2006. V zmysle článku III, bodu 2, písm. f „Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. SOP
ĽZ/TP-II/2005/B3“ bola na základe žiadostí konečného prijímateľa postupne predĺžená doba realizácie projektu do 31.3.2008 a taktiež bola na základe žiadostí MF SR a
na základe reálneho čerpania rozpočtu projektu zrealizovaná úprava rozpočtu projektu. Dôvodom bola skutočnosť, že pri realizácii verejného obstarávania na aktivity
súvisiace s projektom (jazykové kurzy) nebolo možné v roku 2005 postupovať zjednodušenou metódou verejného obstarávania – podprahová metóda s nižšou cenou,
nakoľko uvedená metóda už bola v rámci úradu MF SR použitá. Túto metódu bolo možné použiť až v roku 2006, avšak pri predpokladanej dĺžke trvania kurzov 6
mesiacov (s letnou prestávkou po troch mesiacoch) nebolo možné pôvodný termín realizácie projektu dodržať. Ďalším dôvodom predĺženia lehoty realizácie projektu bola
skutočnosť, že po zrealizovaní plánovaných dvoch seminárov s názvom „Finančné riadenie ESF“ zostali v rozpočte projektu nevyčerpané finančné prostriedky, ktoré bolo
možné využiť na zorganizovanie ďalšieho seminára pre cca 35 účastníkov zameraného na finančné riadenie ESF. Posledné predĺženie realizácie projektu a možnosť
zorganizovať štvrtý seminár do 31.3.2008 vyplynulo z nevyčerpania rozpočtových finančných prostriedkov a z nemožnosti zorganizovať štvrtý seminár ku koncu roka
2007 z dôvodu pracovnej vyťaženosti zamestnancov platobného orgánu. Štvrtý seminár sa konal v dňoch 27.–28.3.2008, následne bola vypracovaná a predložená
žiadosť o záverečnú platbu a záverečná monitorovacia správa. Po vecnej aj finančnej stránke je projekt ukončený.

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

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia európskych a medzinárodných záležitostí

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Zdroj – interný, periodicita – mesačná.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Zabezpečené vyškolenie pracovníkov

Výstupu

logocká

2005 2006

áno

áno

Komentár k programovej časti:

Ing. Aneta Novotná, odbor koordinácie finančného riadenia MF SR

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

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G0D - Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnateľnosti - MF SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

1161   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 18 915 18 915
1361   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 1 906 1 906
1362   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 20 822 20 822

Komentár k programovej časti:
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Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G0D01 - Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania s cieľom zlepšiť kvalitu a adaptabilitu

zamestnancov - MF SR
Komentár k programovej časti:

Pre rok 2008 neboli na projekt stanovené ciele, ani neboli alokované finančné prostriedky.

Ing. Stela Rusinová, odbor rozpočtu a riadenia organizácií kapitoly a platobnej jednotky MF SR

Ing. Jozef Zaťko, riaditeľ odboru rozpočtu a riadenia organizácií kapitoly a platob. jednotky MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06G0D02 - Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a podnikateľského sektora - MF SR

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

1161   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 18 915 18 915
1361   -  Európsky sociálny fond (prostriedky EÚ) 0 1 906 1 906
1362   -  Európsky sociálny fond - spolufinancovanie zo ŠR 0 20 822 20 822

V roku 2007 zabezpečiť pravidelnú jazykovú prípravu pre minimálne 150  zamestnancov Ministerstva financií SR.
Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Cieľ vložený v RIS-e nie je platný pre rok 2008. Cieľ bol vecne splnený a ukončený k 31.12.2007.
Vloženie uvedeného cieľa do programovej štruktúry kapitoly MF SR v RIS-e v roku 2008 nezabezpečoval správca kapitoly MF SR. Systém neumožňuje správcovi kapitoly
odstrániť neplatný cieľ pre rok 2008 z programovej štruktúry kapitoly v RIS-e. Požiadavka správcu kapitoly MF SR na odstránenie uvedeného cieľa z programovej
štruktúry kapitoly v RIS-e nebola Ministerstvom financií SR akceptovaná.

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Počet účastníkov jazykovej prípravy

Výstupu

počet

2005 2006

254

150

236

V roku 2008 dosiahnuť, aby počítačové vzdelávanie úspešne zavŕšilo získaním osvedčenia ECDL Štart 75 % jeho účastníkov.
Cieľ 10:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
V rámci schváleného projektu „Efektívna práca štátneho zamestnanca s osobným počítačom“, spolufinancovaného z prostriedkov EÚ, sa od februára 2008 realizovala
rozsiahla príprava zamestnancov na získanie, resp. zdokonalenie počítačových zručností. Úspešné absolvovanie predpísaných testov umožnilo získať  Európsky
počítačový vodičský preukaz (certifikát ECDL Štart).
Do projektu zapojení zamestnanci postupne absolvovali vzdelávanie z jednotlivých modulov a následne sa zúčastnili testovania z príslušného modulu. Účasť na
vzdelávaní nebola podmienkou pre absolvovanie jednotlivých testov.
Do projektu sa celkove prihlásilo 428 zamestnancov, samotného vzdelávania sa zúčastnilo 388 zamestnancov a po splnení predpísaných podmienok (úspešné
absolvovanie testov zo 4 modulov) certifikát ECDL Štart získalo 337 zamestnancov.
Počet certifikátov, teda úspešných účastníkov projektu, činí 78,74% z celkového počtu prihlásených zamestnancov.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Osobný úrad

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Úspešné, resp. neúspešné absolvovanie testu je citlivý údaj, preto zástupca firmy, ktorá v rámci projektu realizovala vzdelávanie a testovanie, poskytovala raz za mesiac
tieto údaje iba vedúcemu projektu za účelom evidencie a vyhodnocovania projektu.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Percento úspešných účastníkov počítačového vzdelávania

Výsledku

%

2005 2006

78,74

75

V roku 2008 zabezpečiť návrat finančných prostriedkov Colnému riaditeľstvu SR investovaných do vzdelávania 150 zamestnancov colnej správy za účelom získania
Osvedčenia ECDL Štart.

Cieľ 11:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
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Na základe odsúhlaseného vzdelávacieho projektu v zmysle programového dokumentu JPD NUTS II Bratislava Cieľ 3, Priorita č. 2 – Rozvoj celoživotného vzdelávania a
podpora rozvoja výskumu a vývoja v kontexte zvyšovania kvality ľudských zdrojov, Opatrenie č. 2.1. – Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby
zamestnávateľov a podnikateľského sektora a na základe „Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ sa v termíne 14.08.2006 – 30.11.2006 uskutočnilo
„Vzdelávanie zamestnancov colnej správy za účelom získania Osvedčenia ECDL Štart“.
Do vzdelávacieho projektu bolo zapojených 150 zamestnancov colnej správy, pričom osvedčenie ECDL Štart získalo 144 zamestnancov.
Doba trvania projektu bola predĺžená na základe odsúhlaseného dodatku ku „Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku“ do doby návratu finančných
prostriedkov od ESF.
V roku 2008 bolo cieľom zabezpečiť návrat finančných prostriedkov Colnému riaditeľstvu SR investovaných do vzdelávania. Návratnosť finančných prostriedkov sa
uskutočnila na základe dvoch „Žiadostí konečného prijímateľa o platbu“. Cieľ bol splnený. Z prostriedkov ESF bola vrátená celkovo suma 948.948,90 Sk, teda na základe
schválenej prvej „Žiadosti konečného prijímateľa o platbu“ v sume 348.410,20 Sk v roku 2007 a na základe schválenej druhej „Žiadosti konečného prijímateľa o platbu“ v
sume  600.538,70 Sk rozpočtovým opatrením MF SR č. 83 v roku 2008."

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

Gestor:
Colné riaditeľstvo SR

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Zdroj – odborný útvar zodpovedný za realizáciu projektu, periodicita - polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Zabezpečený návrat prostriedkov investovaných do vzdelávania zamestnancov colnej správy

Výstupu

logická

2005 2006

áno

áno

V roku 2007 dosiahnuť, aby pravidelnú týždňovú jazykovú prípravu realizovanú na Ministerstve financií SR úspešne  potvrdilo získaním certifikátu  70 % účastníkov.
Cieľ 2:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Cieľ vložený v RIS-e nie je platný pre rok 2008. Cieľ bol vecne splnený a ukončený k 31.12.2007.
Vloženie uvedeného cieľa do programovej štruktúry kapitoly MF SR v RIS-e v roku 2008 nezabezpečoval správca kapitoly MF SR. Systém neumožňuje správcovi kapitoly
odstrániť neplatný cieľ pre rok 2008 z programovej štruktúry kapitoly v RIS-e. Požiadavka správcu kapitoly MF SR na odstránenie uvedeného cieľa z programovej
štruktúry kapitoly v RIS-e nebola Ministerstvom financií SR akceptovaná.

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Percento úspešných absolventov jazykových kurzov

Výsledku

%

2005 2006

90,8

70

V roku  2007 zabezpečiť manažérske vzdelávanie pre minimálne 90 predstavených Ministerstva financií SR.
Cieľ 3:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Cieľ vložený v RIS-e nie je platný pre rok 2008. Cieľ bol vecne splnený a ukončený k 31.12.2007.
Vloženie uvedeného cieľa do programovej štruktúry kapitoly MF SR v RIS-e v roku 2008 nezabezpečoval správca kapitoly MF SR. Systém neumožňuje správcovi kapitoly
odstrániť neplatný cieľ pre rok 2008 z programovej štruktúry kapitoly v RIS-e. Požiadavka správcu kapitoly MF SR na odstránenie uvedeného cieľa z programovej
štruktúry kapitoly v RIS-e nebola Ministerstvom financií SR akceptovaná.

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Počet účastníkov manažérskeho vzdelávania

Výstupu

počet

2005 2006

99

90

97

V roku 2007 dosiahnuť, aby manažérske vzdelávanie úspešne zavŕšilo získaním certifikátu 80 % jeho účastníkov.
Cieľ 4:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Cieľ vložený v RIS-e nie je platný pre rok 2008. Cieľ bol vecne splnený a ukončený k 31.12.2007.
Vloženie uvedeného cieľa do programovej štruktúry kapitoly MF SR v RIS-e v roku 2008 nezabezpečoval správca kapitoly MF SR. Systém neumožňuje správcovi kapitoly
odstrániť neplatný cieľ pre rok 2008 z programovej štruktúry kapitoly v RIS-e. Požiadavka správcu kapitoly MF SR na odstránenie uvedeného cieľa z programovej
štruktúry kapitoly v RIS-e nebola Ministerstvom financií SR akceptovaná.

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Percento úspešných absolventov manažérskeho vzdelávania

Výsledku

%

2005 2006

81

80

Zabezpečiť v súlade so schváleným rozpočtom a Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku úhradu nákladov za ECDL vzdelávanie, za testovanie ECDL
a vydanie osvedčení ECDL.

Cieľ 5:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
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Cieľ vložený v RIS-e nie je platný pre rok 2008. Cieľ bol vecne splnený a ukončený k 31.12.2007.
Vloženie uvedeného cieľa do programovej štruktúry kapitoly MF SR v RIS-e v roku 2008 nezabezpečoval správca kapitoly MF SR. Systém neumožňuje správcovi kapitoly
odstrániť neplatný cieľ pre rok 2008 z programovej štruktúry kapitoly v RIS-e. Požiadavka správcu kapitoly MF SR na odstránenie uvedeného cieľa z programovej
štruktúry kapitoly v RIS-e nebola Ministerstvom financií SR akceptovaná.

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Zabezpečená úhrada nákladov

Výstupu

logická

2005 2006

áno

áno

V roku 2007 zabezpečiť návrat finančných prostriedkov Colnému riaditeľstvu SR investovaných do vzdelávania 150 zamestnancov colnej správy za účelom získania
Osvedčenia ECDL Štart.

Cieľ 6:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Cieľ vložený v RIS-e bol platný pre rok 2007. K 31.12.2007 cieľ nebol splnený. Pre rok 2008 bol stanovený vecne identický cieľ č. 11 v rámci  prvku 06G0D02.
Vloženie uvedeného cieľa (č.6) do programovej štruktúry kapitoly MF SR v RIS-e v roku 2008 nezabezpečoval správca kapitoly MF SR. Systém neumožňuje správcovi
kapitoly odstrániť neplatný cieľ pre rok 2008 z programovej štruktúry kapitoly v RIS-e. Požiadavka správcu kapitoly MF SR na odstránenie uvedeného cieľa z programovej
štruktúry kapitoly v RIS-e nebola Ministerstvom financií SR akceptovaná.

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Zabezpečené vrátenie celkovej sumy investovanej do vzdelávania zamestnancov

Výstupu

logická

2005 2006

nie

áno

Zabezpečiť v súlade so schváleným rozpočtom a Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku dofinancovanie nákladov za ECDL vzdelávanie.
Cieľ 7:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Cieľ vložený v RIS-e nie je platný pre rok 2008. Cieľ bol vecne splnený a ukončený k 31.12.2007.
Vloženie uvedeného cieľa do programovej štruktúry kapitoly MF SR v RIS-e v roku 2008 nezabezpečoval správca kapitoly MF SR. Systém neumožňuje správcovi kapitoly
odstrániť neplatný cieľ pre rok 2008 z programovej štruktúry kapitoly v RIS-e. Požiadavka správcu kapitoly MF SR na odstránenie uvedeného cieľa z programovej
štruktúry kapitoly v RIS-e nebola Ministerstvom financií SR akceptovaná.

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Zabezpečené dofinancovanie nákladov za školenia

Výstupu

logická

2005 2006

áno

áno

V roku 2008 dosiahnuť úspešnosť minimálne 70 % zúčastnených zamestnancov Správy finančnej kontroly Bratislava pri absolvovaní testov pre získanie osvedčenia.
Cieľ 8:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Správa finančnej kontroly Bratislava realizuje projekt „Program vzdelávanie zamestnancov Správy finančnej kontroly Bratislava“ - kód programového rozpočtovania
06G0D „Aktívna politika trhu práce a zvýšenie zamestnanosti – MF SR“ na prvku 06G0D02 „Stimulovanie a skvalitňovanie vzdelávania pre potreby zamestnávateľov a
podnikateľského sektora – MF SR“ (opatrenie 2.1 JPD Cieľ 3).
Doba realizácie (trvania) projektu (kód projektu: 13120110312.; evidenčné číslo projektu: DP 409/06-I/32-2.1.) je v zmysle „Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku“  stanovená od 1.8.2007 do 31.8.2008.
V rámci výdavkov na služby boli v roku 2008 uhradené výdavky v sume 1 906 481,- Sk; v roku 2007 boli uhradené výdavky súvisiace so schváleným projektom v úhrnnej
čiastke 160 779,60 Sk; spolu za celý projekt bolo doteraz uhradených 2 067 260,60 Sk (odmeny, odvody, inzercia, notebooky, software, flipchart, optické myši a
kancelárske potreby). Celkom boli na realizáciu projektu „Program vzdelávania zamestnancov Správy finančnej kontroly Bratislava“ schválené finančné prostriedky v
úhrnnej čiastke 2 340 700,- Sk.
Vecná náplň projektu – vzdelávanie pracovníkov – bola realizovaná podľa harmonogramu v termíne október 2007 až máj 2008.
Vzdelávacie aktivity pozostávali z týchto základných okruhov:
- Účtovníctvo verejnej správy
- Audit a kontrola
- Manažérske vzdelávanie
- Komunikácia
- Anglický jazyk
Tieto aktivity zabezpečovalo celkom 9 lektorov.
Vzdelávanie bolo projektované (plánované) celkom na 58 účastníkov, zúčastnilo sa celkom 54 zamestnancov, z ktorých úspešne zavŕšilo vzdelávane 49 zamestnancov,
t.j. 91 % zo zúčastnených (84 % z plánovaných).
Dňa 4.12.2008 vrátila SFK Bratislava finančné prostriedky, ktoré neboli použité na úhradu výdavkov za aktivity na projekte.
Celkom bolo vrátené 109 417,- Sk, z toho 54 708,50 Sk za zdroj EÚ a 54 708,50 Sk za zdroj ŠR. Žiadosť o záverečnú platbu podala SFK Bratislava dňa 11.12.2008 na
úhrnnú čiastku 103 888,- Sk, ktorá bola znížená na základe dobropisu dodávateľa eProjekt Slovensko, s.r.o. o 10 500,- Sk, na 93 388,- Sk.

Údaje o plnení cieľa verifikuje vecne príslušná sekcia MF SR (Sekcia auditu a kontroly).

Gestor:
Správa finančnej kontroly Bratislava

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

„Priebežná (monitorovacia správa)“ - predkladá sa štvrťročne, vypracováva manažér projektu.
„Záverečná správa“ - predkladá sa do 1 mesiaca po ukončení projektu, vypracováva manažér projektu.
„Dopadová správa“ - predkladá sa do 6 mesiacov po ukončení projektu, vypracováva Odbor ekonomicko-správny a osobný úrad.
Mesačná správa o plnení príjmov a čerpaní výdavkov SFK Bratislava; správa je predmetom rokovania porady vedenia SFK.
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Percento úspešnosti pri absolvovaní testov pre získanie osvedčenia absolventa

Výsledku

%

2005 2006

91

70

V roku 2008 zabezpečiť vzdelávanie pre prácu s osobným počítačom pre minimálne 450 zamestnancov MF SR.
Cieľ 9:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
V rámci schváleného projektu „Efektívna práca štátneho zamestnanca s osobným počítačom“, spolufinancovaného z prostriedkov EÚ, sa realizovala rozsiahla príprava
zamestnancov na získanie, resp. zdokonalenie počítačových zručností. Úspešné absolvovanie predpísaných testov umožnilo získať  Európsky počítačový vodičský
preukaz (certifikát ECDL Štart).
Projekt zabezpečoval finančné krytie vzdelávania a následného testovania až 550 zamestnancov.
Vzdelávanie v rámci projektu sa začalo koncom februára 2008. Na základe priebehu projektu osobný úrad listom z 22.05.2008 požiadal generálnych  riaditeľov sekcií,
aby motivovali k účasti na projekte ďalších zamestnancov a umožnili im účasť na počítačovom vzdelávaní aj napriek tomu, že zamestnanci plnia náročné pracovné úlohy.
Do projektu sa celkove prihlásilo 428 zamestnancov.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Osobný úrad

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Údaje boli získané z prezenčných listín počítačového vzdelávania v rámci realizácie projektu, spolufinancovaného z ESF. Periodicita získavania údajov bola mesačná.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Počet účastníkov počítačového vzdelávania

Výstupu

počet

2005 2006

428

450

Komentár k programovej časti:

Ing. Chabada, SFK Bratislava, Mgr. Ondráška, MF SR, Bc. Holodová, CR SR, Ing. Minarovičová, CR SR

Ing. V. Beňová, SFK Bratislava, JUDr. F.  Michvocík, MF SR, pplk. Ing. R. Hlavenková, CR SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

06H - Hospodárska mobilizácia

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 krízoívej 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:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
V roku 2008 ústredné orgány štátnej správy, určené za subjekty hospodárskej mobilizácie čerpali finančné prostriedky efektívne, v súlade s cieľom a zámerom tohto
programu  na zabezpečenie realizácie opatrení hospodárskej mobilizácie, vykonávaných nepretržite v zmysle príslušných zákonov. Finančné prostriedky boli čerpané v
súlade s vyhláškou č. 13/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu.

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Zabezpečenie plnenia nepretržite vykonávaných opatrení hospodárskej mobilizácie

Výsledku

logická

0 0

2005 2006

áno áno

áno

ánoáno áno

Komentár k programovej časti:

Priebežne sa plní.

Ing. Pavluš

Ing. Brath

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

Pre rok 2008 neboli na podprogram stanovené ciele, ani neboli alokované finančné prostriedky.

Ing. Stela Rusinová, odbor rozpočtu a riadenia organizácií kapitoly a platobnej jednotky MF SR

Ing. Jozef Zaťko, riaditeľ odboru rozpočtu a riadenia organizácií kapitoly a platob. jednotky MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

097 - Príspevky Slovenskej republiky do medzinárodných organizácií
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 760 760 658

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

09703 - Príspevky SR do MO - MF SR

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

111   -  Rozpočtové prostriedky kapitoly 760 760 658

Zabezpečiť úplnú a včasnú úhradu jedného členského príspevlu do medzinárodných štruktúr v roku 2008.
Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Cieľ bol splnený na 100 %. Colný odbor požiadal na základe zaslanej faktúry zo Svetovej colnej organizácie v Bruseli o úhradu členského príspevku na finančný rok 2008
- 2009 odbor financovania úradu listom číslo MF/22172/2008-75 zo dňa 24.7.2008. Išlo o sumu, ktorá bola Slovenskej republike stanovená vo výške 21 685,26 EUR.
Úhradou členského príspevku sa naďalej zabezpečí členstvo SR v tejto nezávislej medzinárodnej organizácii s celosvetovým zastúpením, čím sa vytvára možnosť priamo
sa podieľať  na zvyšovaní výkonnosti a efektívnosti colných správ. Taktiež sa úhradou členského príspevku umožňuje colnej správe pokračovanie v jej účasti na
najdôležitejších zasadnutiach Svetovej colnej organizácie. Účasť je spojená aj so zvyšovaním výkonnosti a efektívnosti v oblasti podpory a uľahčovania medzinárodného
obchodu, ako aj ochrany spoločnosti a bezpečnosti občanov. Prínosy členstva Slovenskej republiky v tejto organizácii spočívajú najmä v uplatňovaní dohovorov a dohôd
v colnej oblasti a v modernizácii colných postupov na základe aktivít tejto organizácie.
Nakoľko finančný rok Svetovej colnej organizácie začína vždy v polroku, t.j. od 1.7. a končí 30.6. nasledujúceho roku, je možné konštatovať, že cieľ bol v roku 2008
dosiahnutý a zabezpečením finančných prostriedkov a ich úhradou splnený.

Údaje o plnení cieľa verifikuje Sekcia daňová a colná MF SR a Sekcia správy majetku a služieb MF SR.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia daňová a colná

Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Zdroj – interný, periodicita – ročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Počet uhradených členských príspevkov

Výstupu

počet

1 1 1 1

2005 2006

1

1

1

1 1

Komentár k programovej časti:

Ing. Mária  Andočová, colný odbor MF SR

Ing. Dagmar  Moravčíková, riaditeľka colného odboru MF SR

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A9 - Medzirezortný program OP Informatizácia spoločnosti

Informatizovaná spoločnosť s modernou komunikačnou infraštruktúrou
Zámer:

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 3 689 3 689
11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 651 651
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 0 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 11 471 11 471
13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 2 024 2 024

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

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Komentár k programovej časti:
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Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A901 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 0 0
11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 0 0
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 0 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 0 0
13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 0 0

Efektívna verejná správa (on-line dostupné elektronické služby verejnej správy pre občana, elektronické vybavovanie agendy občana)
Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 0 0
11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 0 0
11S3   -  Európsky fond regionálneho rozvoja - pro rata 0 0 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 0 0
13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 0 0

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

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
V priebehu roku 2008 došlo v súvislosti so zavedením 96 elektronických služieb dostupných on – line k nasledovným aktivitám:
19.11.2008 bola vyhlásená výzva na národný projekt Elektronizácia služieb matriky. Implementáciou národného projektu bude zabezpečené sprístupnenie elektronických
služieb matriky.
23.12.2008 boli vyhlásené Národné projekty: Elektronizácia služieb Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR  a Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne.
Predmetné výzvy zabezpečia výrazný príspevok k splneniu cieľa, ktorým je zavedenie 96 elektronických služieb dostupných on – line.
Plánovaný termín zavedenia prvých elektronických služieb dostupných on-line je rok 2009.
Na realizácii napĺňania cieľa sa priebežne pracuje a dodržanie plánovaných termínov zavedenia prvých elektronických služieb dostupných on-line zatiaľ nie je ohrozené.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti, Odbor riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Informácia o zmene PŠ:
Prostriedky Operačného programu Informatizácia spoločnosti (ďalej len OP IS) boli v rámci návrhu rozpočtu na roky 2008-2010 rozpočtované na prvku 074040F.
„Medzirezortný program - OP Informatizácia spoločnosti“ bol schválený uznesením vlády SR č. 1007/2007 zo dňa 28.11.2007. V roku 2008 boli prostriedky určené na OP
IS presunuté z prvku 07404F do programových častí medzirezortného programu 0A9 „Medzirezortný program - OP Informatizácia spoločnosti“ rozpočtovým opatrením.

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line

Výstupu

počet

6 21 58 96

2005 2006

2

Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre zavedenie systému eGovernmentu v 1224 organizáciách verejnej správy.
Cieľ 2:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
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V priebehu roku 2008 došlo k časovému sklzu z dôvodu predĺženia negociácií o vymedzení kompetencií.
19.11.2008 bol inicializovaný proces zavedenia systému eGovermentu vyhlásením Národného projektu Elektronizácia služieb matriky, ktorého konečným prijímateľom je
Ministerstvo vnútra SR.
23.12.2008 boli vyhlásené Národné projekty: Elektronizácia služieb Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR a Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne, čo
znamená zavedenie eGovernmentu u konečných prijímateľov, ktorými budú MPSVR SR a Sociálna poisťovňa.
Na 1.  štvrťrok 2009 je plánované vyhlásenie výziev Informačný systém identifikátora fyzických osôb a Informačný systém registra fyzických osôb, ktorých prijímateľmi
bude Ministerstvo vnútra SR a výzvy, ktorých konečnými prijímateľmi budú Národný bezpečnostný úrad a Úrad geodézie, kartografie a katastra.
Na realizácii napĺňania cieľa do roku 2013 vytvoriť podmienky pre zavedenie systému eGovernmentu v 1224 organizáciach verejnej správy sa priebežne pracuje a
dodržanie plánovaných termínov dosiahnutia cieľa zatiaľ nie je ohrozené.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti, Odbor riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Informácia o zmene PŠ:
Pozri informácia uvedená v rámci cieľa č. 1 projektu 0A90101.

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Počet organizácií verejnej správy zavádzajúcich systémy eGovernmentu

Výstupu

počet

220 570 924 1224

2005 2006

3

5 48

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

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
V priebehu roku 2008 došlo síce k časovému sklzu z dôvodu predĺženia negociácií o vymedzení kompetencií.
19.11.2008 bola vyhlásená výzva na národný projekt Elektronizácia služieb matriky. Implementáciou národného projektu bude zabezpečené sprístupnenie elektronických
služieb matriky (eSlužba - Úradné výpisy z matriky, rodný a sobášny list, matričné udalosti).
23.12.2008 boli vyhlásené Národné projekty: Elektronizácia služieb Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR a Elektronizácia služieb Sociálnej poisťovne (eSlužba -
Príspevky sociálneho zabezpečenia, dávky v nezamestnanosti, prídavky na deti).
Na 1. štvrťrok 2009 je plánované vyhlásenie výziev Informačný systém identifikátora fyzických osôb a Informačný systém registra fyzických osôb, ktorých prijímateľmi
bude Ministerstvo vnútra SR a výzvy, ktorých konečnými prijímateľmi budú Národný bezpečnostný úrad a Úrad geodézie, kartografie a katastra.
Na realizácii napĺňania cieľa sa priebežne pracuje a dodržanie plánovaných termínov dosiahnutia 100% on-line dostupnosti pri 20 základných verejných službách  zatiaľ
nie je ohrozené

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti, Odbor riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Informácia o zmene PŠ:
Pozri informácia uvedená v rámci cieľa č. 1 projektu 0A90101.

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
percentuálna on-line dostupnosť 20 základných verejných služieb

Výsledku

%

50 75 90 100

20

2005 2006

20

20

35

25 35

Komentár k programovej časti:

Ing. Z. Neczliová, odbor implem. OP IS, Ing. G. Rusznyák, ved. odd. monit., hodnot. a public. OP IS

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

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 0 0
11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 0 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 0 0
13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 0 0

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

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Plánovaný termín zavedenia prvých elektronických služieb dostupných on-line je rok 2009. Na realizácii napĺňania cieľa sa priebežne pracuje a dodržanie plánovaných
termínov zavedenia prvých elektronických služieb dostupných on-line zatiaľ nie je ohrozené.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti, Odbor riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Informácia o zmene PŠ:
Pozri informácia uvedená v rámci cieľa č. 1 projektu 0A90101.

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – polročne.
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Počet zavedených elektronických služieb dostupných on-line

Výstupu

počet

6 20 57 96

2005 2006

1

Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre prístupnenie 1200 integrovaných obslužných miest.
Cieľ 2:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Plánovaný termín zavedenia prvých integrovaných obslužných miest je rok 2009. V súvislosti s naplnením predmetného cieľa došlo v roku 2008 k nasledovným
aktivitám:
Verejné obstarávanie na výber dodávateľa pre štúdiu uskutočniteľnosti pre prioritnú os č. 1 Infraštruktúra ISVS na centrálnej úrovni bolo ukončené. K podpisu zmluvy s
úspešným výhercom súťaže by malo dôjsť do konca januára 2009.
Na realizácii napĺňania cieľa sa priebežne pracuje a dodržanie plánovaných termínov vytvorenia podmienok pre sprístupnenie prvých integrovaných obslužných miest
zatiaľ nie je ohrozené.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti, Odbor riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Informácia o zmene PŠ:
Pozri informácia uvedená v rámci cieľa č. 1 projektu 0A90101.

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Počet sprístupnených integrovaných obslužných miest

Výstupu

počet

210 550 900

2005 2006

40

Komentár k programovej časti:

Ing. Z. Neczliová, odbor implem. OP IS, Ing. G. Rusznyák, ved. odd. monit., hodnot. a public. OP IS

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

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 0 0
11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 0 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 0 0
13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 0 0

Skvalitnenie systémov získavania, spracovania, ochrany a využitia poznatkov a digitálneho obsahu, modernizácia a dobudovanie infraštruktúry pamäťových a fondových
inštitúcií na národnej úrovni zverejnením zdigitalizovaného obsahu a sprístupnenie on-line služieb v kultúre

Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 0 0
11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 0 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 0 0
13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 0 0

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

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
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Plánovaný termín sprístupnenia prvej on-line dostupnej služby v kultúre je rok 2009.
V priebehu roka 2008 došlo k nasledovným aktivitám:
Dňa 18.9.2008 bola podpísaná zmluva s dodávateľom štúdie uskutočniteľnosti pre prioritnú os č. 2, ktorá špecifikuje spôsob implementácie. Prvé čiastkové výstupy boli
odovzdané MK SR v decembri 2008 a odovzdanie finálnej štúdie uskutočniteľnosti je naplánované na august 2009.
Na realizácii napĺňania cieľa sa priebežne pracuje a dodržanie plánovaných termínov zatiaľ nie je ohrozené.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti, Odbor riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Informácia o zmene PŠ:
Pozri informácia uvedená v rámci cieľa č. 1 projektu 0A90101.

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Počet vytvorených špecializ. digitalizačných pracovísk

Výstupu

počet

4 5 5

2005 2006

1

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

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Plánovaný termín sprístupnenia prvej on-line dostupnej služby v kultúre je rok 2009.
V priebehu roka 2008 došlo k nasledovným aktivitám:
Dňa 18.9.2008 bola podpísaná zmluva s dodávateľom štúdie uskutočniteľnosti pre prioritnú os č. 2, ktorá špecifikuje spôsob implementácie. Prvé čiastkové výstupy boli
odovzdané MK SR v decembri 2008 a odovzdanie finálnej štúdie uskutočniteľnosti je naplánované na august 2009.
Na realizácii napĺňania cieľa sa priebežne pracuje a dodržanie plánovaných termínov zatiaľ nie je ohrozené.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti, Odbor riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Informácia o zmene PŠ:
Pozri informácia uvedená v rámci cieľa č. 1 projektu 0A90101.

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Počet on-line dostupných služieb v kultúre

Výstupu

počet

2 4 5 5

2005 2006

1

Komentár k programovej časti:

Ing. Z. Neczliová, odbor implem. OP IS, Ing. G. Rusznyák, ved. odd. monit., hodnot. a public. OP IS

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

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 0 0
11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 0 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 0 0
13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 0 0

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

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Plánovaný termín začiatku prvého zverejňovania zdigitalizovaného obsahu pamäťových a fondových inštitúcií je rok 2009.
V priebehu roka 2008 sa uskutočnili nasledovné aktivity:
Dňa 18.9.2008 bola podpísaná zmluva s dodávateľom štúdie uskutočniteľnosti pre prioritnú os č. 2, ktorá špecifikuje spôsob implementácie. Prvé čiastkové výstupy boli
odovzdané MK SR v decembri 2008 a odovzdanie finálnej štúdie uskutočniteľnosti je naplánované na august 2009.
Na realizácii napĺňania cieľa sa  priebežne pracuje a dodržanie plánovaného termínu dosiahnutia 30% podielu zverejneného zdigitalizovaného obsahu pamäťových a
fondových inštitúcií z celkového obsahu PFI zatiaľ nie je ohrozené.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti, Odbor riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Informácia o zmene PŠ:
Pozri informácia uvedená v rámci cieľa č. 1 projektu 0A90101.

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – polročne.
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Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Podiel zverejneného zdigitalizovaného obsahu PFI z celkového obsahu PFI

Výsledku

%

6 14 21

2005 2006

2

Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre zdigitalizovanie 3 433 500 objektov.
Cieľ 2:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Plánovaný termín zvýšenia počtu zdigitalizovania objektov v rámci projektu Digitalizácia obsahu pamäťových a fondových inštitúcií, archivovania a sprístupňovanie
digitálnych dát je rok 2008. Reálne naplnenie cieľa za dané obdobie nebolo dosiahnuté z dôvodu časového posunu v procese verejného obstarávania.
V priebehu roku 2008 boli realizované nasledovné aktivity:
Dňa 18.9.2008 bola podpísaná zmluva s dodávateľom štúdie uskutočniteľnosti pre prioritnú os č. 2, ktorá špecifikuje spôsob implementácie. Prvé čiastkové výstupy boli
odovzdané MK SR v decembri 2008 a odovzdanie finálnej štúdie uskutočniteľnosti je naplánované na august 2009.
Na realizácii napĺňania cieľa sa priebežne pracuje a dodržanie plánovaných termínov napĺňania cieľa zatiaľ nie je ohrozené.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti, Odbor riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Informácia o zmene PŠ:
Pozri informácia uvedená v rámci cieľa č. 1 projektu 0A90101.

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Počet zdigitalizovaných objektov

Výstupu

počet

600 000 1 200 000 2 100 000 3 433 500

2005 2006

142300 142300

156000

142300

250 000

Komentár k programovej časti:

Ing. Z. Neczliová, odbor implem. OP IS, Ing. G. Rusznyák, ved. odd. monit., hodnot. a public. OP IS

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

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A903 - Zvýšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 0 0
11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 0 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 0 0
13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 0 0

Vysoká penetrácia širokopásmového internetu
Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

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

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 0 0
11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 0 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 0 0
13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 0 0

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

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
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V priebehu roku 2008 došlo k mimoriadne úspešnému napĺňaniu cieľa. Plánovaná penetrácia širokopásmového internetu bola úspešne naplnená cez počet skutočne
realizovaných prípojok. V priebehu roku 2008 bolo realizovaných 10 nových prípojok na 100 obyvateľov. Plánovaný počet na rok 2008 bol pozitívne prekročený z dôvodu
enormného záujmu zo strany obyvateľstva bez priameho vplyvu Operačného programu Informatizácia spoločnosti. Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená v
súlade s metodickými usmerneniami a zákonmi na základe skutočne dosiahnutého počtu realizovaných prípojok a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov
a výsledkov realizovaných aktivít. Penetrácia širokopásmového internetu prináša výhody v podobe zlepšenia a rozšírenia možnosti prístupu k informačnej spoločnosti.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti, Odbor riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Informácia o zmene PŠ:
Pozri informácia uvedená v rámci cieľa č. 1 projektu 0A90101.

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Penetrácia širokopásmového internetu (prípojky na 100 obyv.)

Výstupu

počet

15 21 26 30

2005 2006

5

5

10

7

3

11

Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre nové pripojenie 700 000 obyvateľov na širokopásmový internet.
Cieľ 2:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Plánovaný termín zvýšenia počtu novopripojených obyvateľov na širokopásmový internet je rok 2009.
V roku 2008 boli vykonané nasledovné aktivity:
Verejné obstarávanie na výber dodávateľa pre štúdiu uskutočniteľnosti pre prioritnú os č. 3 bolo ukončené. K podpisu zmluvy s úspešným výhercom súťaže by malo dôjsť
do konca januára 2009.
Na realizácii napĺňania cieľa sa priebežne pracuje a dodržanie plánovaných termínov napĺňania cieľa zatiaľ nie je ohrozené.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti, Odbor riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Informácia o zmene PŠ:
Pozri informácia uvedená v rámci cieľa č. 1 projektu 0A90101.

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Počet novopripojených obyvateľov na širokopásmový internet

Výstupu

počet

175 000 350 000 560 000 700 000

2005 2006

70 000

Do roku 2013 vytvoriť podmienky pre nové pripojenie 200 000 domácnosti na širokopásmový internet.
Cieľ 3:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Plánovaný termín zvýšenia počtu novopripojených domácnosti na širokopásmový internet je rok 2009.
V súvislosti s naplnením predmetného cieľa došlo v roku 2008 k predmetným aktivitám:
Verejné obstarávanie na výber dodávateľa pre štúdiu uskutočniteľnosti pre prioritnú os č. 3 bolo ukončené. K podpisu zmluvy s úspešným výhercom súťaže by malo dôjsť
do konca januára 2009. Predmetná štúdia zabezpečí predpoklady na úspešnú implementáciu prioritnej osi a naplnenie cieľa.
Na realizácii napĺňania cieľa sa priebežne pracuje a dodržanie plánovaných termínov napĺňania cieľa zatiaľ nie je ohrozené.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti, Odbor riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Informácia o zmene PŠ:
Pozri informácia uvedená v rámci cieľa č. 1 projektu 0A90101.

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Počet novopripojených domácností na širokopásmový internet

Výstupu

počet

50 000 100 000 160 000 200 000

2005 2006

20 000

Komentár k programovej časti:

Ing. Z. Neczliová, odbor implem. OP IS, Ing. G. Rusznyák, ved. odd. monit., hodnot. a public. OP IS

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

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A904 - Technická pomoc
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Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 3 689 3 689
11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 651 651
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 11 471 11 471
13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 2 024 2 024

Vysoká efektívnosť a účinnosť intervencií OP IS
Cieľ 1:

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Informácia o zmene PŠ:
Zdroj a frekvencia získavania údajov:

Komentár k programovej časti:

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90401 - Technická pomoc pre RO OP IS

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 0 0
11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 0 0
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 0 0
13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 0 0

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

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
V priebehu roku 2008 bolo dosiahnuté 100% zapojenie  zamestnancov RO OP IS do implementácie. Plán na rok 2008 bol dosiahnuť počet zamestnancov pracujúcich na
implementácii na úroveň 23 zamestnancov a tento plánovaný stav bol aj reálne dosiahnutý.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti, Odbor riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Informácia o zmene PŠ:
Pozri informácia uvedená v rámci cieľa č. 1 projektu 0A90101.

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj –interný, periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Percento zamenstnancov RO zapojených do implementácie

Výsledku

%

100 100 100

2005 2006

88

75

100

100 100

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

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
V roku 2008 boli uzavreté zmluvy s dodávateľmi na prvé tri štúdie uskutočniteľnosti Prioritnej osi č. 1. Zmluvy na ďalšie 2 štúdie budú uzavreté v priebehu prvého
štvrťroka 2009.
Rovnako boli ukončené výberové konania na dodávateľov štúdií uskutočniteľnosti pre prioritnú os č. 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej
infraštruktúry a č. 3 Zvýšenie prístupnosti širokopásmového internetu.
Štúdie pre prvú prioritnú os budú vyhotovené do konca roku 2009.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti, Odbor riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Informácia o zmene PŠ:
Pozri informácia uvedená v rámci cieľa č. 1 projektu 0A90101.

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Počet vypracovaných štúdií.

Výstupu

počet

4 5 6 7

2005 2006

0

1

0

2 3

Komentár k programovej časti:
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Ing. Z. Neczliová, odbor implem. OP IS, Ing. G. Rusznyák, ved. odd. monit., hodnot. a public. OP IS

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

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

0A90402 - Technická pomoc pre SORO a PJ OP IS

Zdroje financovania Skutočnosť do
31.12.2008

Financovanie programovej časti: ( v tis. Sk )

Schválený rozp.
2008

Upravený rozpočet
k 31.12.2008

11S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 3 689 3 689
11S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 651 651
13S1   -  Európsky fond regionálneho rozvoja (prostriedky EÚ) 0 11 471 11 471
13S2   -  Európsky fond regionálneho rozvoja – spolufinancovanie zo ŠR 0 2 024 2 024

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

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
Plánovaný počet štúdii na rok 2008 nebol skutočne realizovaný z dôvodu časového posunu v procese verejného obstarávania. V roku 2008 boli uzavreté zmluvy s
dodávateľmi na prvé tri štúdie uskutočniteľnosti Prioritnej osi č. 1. Zmluvy na ďalšie 2 štúdie budú uzavreté v priebehu januára 2009. Štúdie pre prvú prioritnú os budú
vyhotovené do konca roku 2009.
Rovnako boli ukončené výberové konania na dodávateľov štúdií uskutočniteľnosti pre prioritnú os č. 2 Rozvoj pamäťových a fondových inštitúcií a obnova ich národnej
infraštruktúry (18.9.2008 bola podpísaná zmluva s dodávateľom štúdie uskutočniteľnosti pre prioritnú os č. 2, ktorá špecifikuje spôsob implementácie). Prvé čiastkové
výstupy boli odovzdané MK SR v decembri 2008 a odovzdanie finálnej štúdie uskutočniteľnosti je naplánované na august 2009.
Prioritná os č. 3 Zvýšenie prístupnosti širokopásmového internetu vykazuje taktiež pozitívny vývoj aktivít. Verejné obstarávanie na výber dodávateľa pre štúdiu
uskutočniteľnosti pre prioritnú os č. 3 bolo ukončené. K podpisu zmluvy s úspešným výhercom súťaže by malo dôjsť do konca januára 2009.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti, Odbor riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Informácia o zmene PŠ:
Pozri informácia uvedená v rámci cieľa č. 1 projektu 0A90101.

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Počet vypracovaných štúdií

Výsledku

počet

5 6 6

2005 2006

1

0

3 4

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

Komentár k zhodnoteniu cieľa:
V priebehu roku 2008 bolo dosiahnuté 100% zapojenie zamestnancov SORO a PJ OP IS do implementácie. Plán na rok 2008 bol dosiahnuť počet zamestnancov
pracujúcich na implementácii na úroveň 25 zamestnancov a tento plánovaný stav bol aj reálne dosiahnutý. Celková účinnosť a užitočnosť cieľov bola naplnená v  súlade
s uznesením vlády č. 396/2007 Z. z. analýza administratívnych kapacít pre programové obdobie 2007 - 2013 na základe skutočne dosiahnutého počtu zapojených
zamestnancov a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy výstupov a výsledkov realizovaných aktivít. V priebehu ďalších rokov je plán v absolútnom vyjadrení
nastavený na vyšší počet administratívnych kapacít  – konečný stav v roku 2013 by mal dosiahnuť počet 55 zamestnancov aktívne zapojených do implementácie OP IS.

Gestor:
Ministerstvo financií SR, Sekcia informatizácie spoločnosti, Odbor riadenia Operačného programu Informatizácia spoločnosti

Informácia o zmene PŠ:
Pozri informácia uvedená v rámci cieľa č. 1 projektu 0A90101.

Zdroj a frekvencia získavania údajov:
Zdroj – interný, periodicita – polročne.

Rok

Plán

Skutočnosť

Bázický rok R - 3 R - 2 R - 1
2007

R
2008

R + 1
2009

R + 2
2010 2011

R + 3 R + 4
2012

R + 5
2013

Typ:

MJ:
Percento zamestnancov SORO a PJ zapojených do implementácie

Výsledku

%

100 100 100 100

2005 2006

75

100

100 100

Komentár k programovej časti:

Ing. Z. Neczliová, odbor implem. OP IS, Ing. G. Rusznyák, ved. odd. monit., hodnot. a public. OP IS

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

Monitorovanie vypracoval:

Monitorovanie schválil:

Doplňujúca informácia:

Vytlačené dňa: 13.03.2009 42 / 42


