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1. Identifikácia organizácie 

 

Názov organizácie: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

Sídlo organizácie: Kollárova 8 

 917 02 Trnava 

 Slovenská republika 

Rezort, zriaďovateľ: Úrad vlády SR 

Forma hospodárenia: Príspevková organizácia 

Generálny riaditeľ: Mgr. Rastislav Janota 

Zástupca gen. riaditeľa:  

Kontakt: 02/327 807 00 

 Mail: info@nases.gov.sk 

 http://www.nases.gov.sk/ 

IČO: 421 56 424 

Bankové spojenie: 7000342942/8180 

Detašované pracovisko: NASES 

 BC Omnipolis 

 Trnavská cesta 100/II 

 82101 Bratislava 

 Slovenská republika 

Vedenie agentúry:  Ing. Juraj Šitina – zástupca generálneho riaditeľ  

 Mgr. Šimon Mičunek - riaditeľ odboru stratégie a rozvoja 

 Ing. Martin Holák - riaditeľ odboru implementácie projektov 

 Ing. Ľubomír Vacula - riaditeľ odboru prevádzky služieb 

 Ing. Andrej Šaling – riaditeľ odboru prevádzky eGov služieb 

 

1.1 Hlavné činnosti organizácie 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (ďalej ako „NASES“) vznikla 1. 

januára 2009 ako príspevková organizácia Úradu vlády Slovenskej republiky (ďalej ako 

„ÚV SR“) za účelom plnenia  odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti 

vyplývajúcich zo zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a 

o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, správy a 

prevádzkovania elektronických komunikačných sietí a služieb, pre Úrad vlády 

Slovenskej republiky (ktoré Úradu vlády SR vyplývajú z § 24 ods. 3 zákona č. 575/2001 

http://www.nases.gov.sk/
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Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy, ako aj §5 ods. 2 

zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov), a aj pre ostatné orgány 

štátnej správy, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré požadujú informácie, údaje z 

informačných systémov, databáz a registrov verejnej správy. 

2. Poslanie agentúry a jej strednodobý výhľad 

 

2.1 Poslanie agentúry 

Hlavnou úlohou a predmetom činnosti NASES je správa, prevádzka a rozvoj vládnej 

dátovej siete GOVNET (ďalej ako „GOVNET“) a prevádzka a rozvoj služieb Ústredného 

portálu verejnej správy (ďalej ako „ÚPVS“), ako základných nástrojov informatizácie 

verejnej správy na Slovensku. Ďalej je to konzultačná, sprostredkovateľská a školiaca 

činnosť v oblasti informatiky, informačných a elektronických komunikačných sietí a 

inžiniersko-projektová činnosť v oblasti informačných sietí a elektronických 

komunikačných služieb, ako aj iné činnosti, týkajúce sa sieťových a elektronických 

služieb. 

Činnosť Národnej agentúry pre sieťové a elektronické služby v maximálnej miere 

podporuje urýchlenie rozvoja a rozširovania služieb eGovernmentu na Slovensku, čo 

má viesť k úsporám a zefektívneniu výkonu verejnej správy, zjednodušeniu kontaktu 

občanov s úradmi, ako aj k podpore celkovej informačnej vyspelosti slovenskej 

spoločnosti, verejnej sféry, podnikateľskej obce, ako aj širokej verejnosti. 

 

Kľúčové úlohy NASES sú: 

 organizácia, prevádzka a rozvoj siete GOVNET 

 prevádzka sTESTA pre Slovenskú republiku 

 Prevádzka a rozvoj Ústredného portálu verejnej správy  

 Prevádzka a rozvoj „Informačného systému pre platby a evidenciu správnych 

a súdnych poplatkov 

 Prevádzka rozvoj Ústredného kontaktného centra Slovenskej republiky 

 Správa, prevádzkovanie a rozvoj informačnej bezpečnosti a systémov na 

ochranu kyberpristoru 

 

Z uvedených kľúčových úloh sa odvíja predmet činnosti NASES vymedzený v 

Zriaďovacej listine NASES: 

a) správa, prevádzkovanie a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET 

b) prevádzkovanie a rozvoj Ústredného portálu verejnej správy 
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c) poradenská, konzultačná, sprostredkovateľská a školiaca činnosť v oblasti 

informatiky, informačných sietí, elektronických komunikačných sietí, výpočtovej 

techniky 

d) nákup a predaj hardvéru, softvéru a licencií 

e) podpora a rozvoj elektronického obchodu 

f) inžiniersko-projektová činnosť v oblasti informačných sietí a elektronických 

komunikačných služieb 

g) iné činnosti týkajúce sa sieťových a elektronických služieb 

2.2 Strednodobý výhľad agentúry 

Úlohy a ciele agentúry v strednodobom a dlhodobom horizonte vyplývajúcich zo 

zákona č. 275/2006 o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, z § 24 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. 

z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v súvislosti s 

plnením odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, správy a prevádzkovania 

elektronických komunikačných sietí a služieb pre ÚV SR, ako aj úlohy vyplývajúce zo 

zákona 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v súvislosti 

s plnením úloh pri spravovaní a prevádzkovaní ÚPVS. 

V strednodobom horizonte je zámerom agentúry pokračovať v realizácii národného 

projektu „Zvyšovanie prístupu k širokopásmovým službám“, podľa plánovaného 

harmonogramu, kde je agentúra prijímateľom finančných prostriedkov v prioritnej osi 3 

OPIS.  

Po zabezpečení financovania projektov „Elektronické služby spoločných modulov 

ÚPVS a prístupových komponentov“ bude agentúra pokračovať v ich urýchlenej 

implementácii. 

Agentúra predpokladá na základe analýz HW existujúcej infraštruktúry GOVNET 

pristúpiť k čiastočnej alebo úplnej konsolidácii HW a SW. V čase vypracovania tejto 

výročnej správy prebieha interný projekt „GOVNET II – analýza a design“. 

Kľúčové aktivity pri prevádzke a rozvoji vládnej dátovej siete GOVNET, ÚPVS, 

sTESTA ako aj projektu OPIS PO3 rovnako predpokladajú dostatočné zabezpečenie 

agentúry kvalifikovanými špecialistami, čo súvisí s nárastom počtu zamestnancov 

agentúry v strednodobom horizonte.  

Medzi aktuálne úlohy NASES pre rok 2015 patria najmä: 

 Pokračovanie rozvoja Národného kontaktného centra podpory služieb 

 Úspešné ukončenie všetkých OPIS projektov PO1 a spustenie ich riešení do 

produkčnej prevádzky (ÚPVS, IS PEP, eDOV) 

 Certifikácia NASESu podla štandardov ISO 27001 
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Agentúra bude v dlhodobom horizonte naďalej klásť dôraz na plnenie úloh a cieľov 

vyplývajúcich z dvoch základných rámcových dokumentov eGovernmentu 

a informatizácie verejnej správy - „Národná koncepcia informatizácie verejnej správy“ a 

„Stratégia informatizácie verejnej správy“. 
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3. Činnosti agentúry v roku 2014 

3.1 GOVNET 

Organizácia a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET spočíva v správe, 

prevádzkovaní a rozvoji predmetnej siete, zahŕňa okruh kvalifikovaných činností, na 

ktorých sa podieľajú zamestnanci NASES a dodávateľské spoločnosti, ktoré potrebné 

činnosti pre NASES zabezpečujú na základe zmluvných vzťahov. 

GOVNET je jedným zo základných nástrojov informatizácie verejnej správy na 

Slovensku. Ako nadrezortná informačná sieť slúži na efektívnu a bezpečnú výmenu 

informácií a vznikla na základe uznesenia vlády SR č. 310/1993. Poskytuje svoje služby: 

 Všetkým ústredným orgánom štátnej správy (ministerstvá a úrady),  

 Všetkým ústredným štátnym orgánom (Kancelária NR SR, Kancelária 

prezidenta, NKÚ, Najvyšší súd SR, Generálna prokuratúra), 

 Rezortným organizáciám (Telekomunikačný úrad SR, Infostat, Slovenský ústav 

technickej normalizácie, ...), 

 Ďalším subjektom štátnej správy (napr. Fond národného majetku a pod.) , spolu 

cca 60 subjektov, 

 verejnej správe (sTESTA, ÚPVS), 

 občanom (portal.gov.sk/www.slovensko.sk - ÚPVS)  

 

V roku 2014 GOVNET poskytoval: 

 informačné služby vlády a rezortov  

 všetky služby ÚPVS  

 sTESTA – spája organizácie v sieti GOVNET s obdobnými organizáciami v celej 

Európskej únii  

 šifrovanú elektronickú komunikáciu vybraných subjektov – elektronická pošta 

s centrálnou ochranou pred vírusmi a spamom 

 helpdesk – servicedesk pre všetky ústredné orgány štátnej správy v sieti 

GOVNET, dohľad nad všetkými komponentmi (servery, routre, switche a pod.) 

a kľúčovými službami  

 centrálny DNS pre všetky rezorty v sieti Internet  

 webhosting (všetky webové stránky ÚV SR vrátane Centrálneho registra zmlúv) 

 centrálny proxy server pre verejnú správu 

 SMS bránu www.sms.gov.sk  

 ostatné servisné služby – vzdialený prístup, monitoring systému, NTP (server 

presného času), Service desk – HP OpenView, CiscoWorks, Backup, správa 

a ukladanie logov 

 Šírenie TV signálu z priameho prenosu rokovaní Národnej rady, 

prostredníctvom Set Top Boxov a multicastového streamu pre uzly siete Govnet 

http://www.sms.gov.sk/
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 Integráciu projektov e-kolky a EID v sieti Govnet 

 Nasadili sme novu  na efektívnejšie zachytávanie SPAMu a škodlivého kódu 

šíreného mailom. 

 Príprava na modernizáciu siete Govnet 

 Rezervácia verejného rozsahu IPv6 v RIPE pre sieť Govnet a všetky pripojene 

uzly 

 Vytvorenie aplikácie na evidenciu alokácii IP rozsahov pre všetky uzly siete 

Govnet, vrátane IPv6  

 V sieti Govnet sme uviedli do prevádzky nové centrálne mailové servery s 

efektívnejším zachytávaním SPAMu a škodlivého kódu šíreného mailom. 

 

NASES v súvislosti s uvedeným zabezpečoval prepojenie siete jednotlivých uzlov 

orgánov verejnej správy navzájom, ako aj ich prepojenie so sieťou Internet, prepojenie 

k európskej privátnej sieti sTESTA, prípadne prepojenie s inými sieťami.  

NASES ďalej zabezpečoval registráciu domén pre orgány a inštitúcie verejnej 

správy (.sk) a vyhodnocuje bezpečnostné incidenty zachytené IDS/IPS, z Firewall-ov, 

z aplikačných IPS, prijímal a realizoval protiopatrenia, poskytoval informácie 

dotknutým organizáciám a Jednotke pre riešenie počítačových incidentov v Slovenskej 

republike (CSIRT.sk patriaca pod DataCentrum MF SR). Nases spolupracoval s NBU 

v rámci cvičenia NATO Cyber Coalition 2014 

 

3.2 sTESTA  

sTESTA je telematická sieť a zároveň druh služby, ktorej účelom je podpora rozvoja 

projektov z oblasti informatizácie a výmena bezpečným, spoľahlivým a efektívnym 

spôsobom utajované (do úrovne RESTREINT UE - Vyhradené) a neutajované 

informácie medzi orgánmi verejnej správy na transeurópskej úrovni. 

V roku 2014 bola v prevádzke sieť TESTA, označená ako verzia sTESTA. Európska 

komisia (EC) pripravuje novšiu verziu siete TESTA, označenú ako sieť TESTA-ng ( ng 

– new generation). V novembri v roku 2014 bol podpísaný dokument Memorandum o 

porozumení medzi Európskou komisiou a NASES o kvalitatívnych a bezpečnostných 

požiadavkách týkajúcich sa pripojenia k sieti TESTA-ng poskytovanej v rámci programu 

ISA (Interoperability Solutions for European Public Administrations). TESTA-ng je 

projekt založený vo forme sieťovej služby na základe článku 3 Rozhodnutia No 

922/2009/EC s cieľom podporovať vytváranie projektov spoločného záujmu v rámci 

Rozhodnutia No 922/2009/EC a poskytovať bezpečnú a spoľahlivú komunikačnú 

platformu pre vzájomnú výmenu údajov medzi orgánmi verejnej správy. Sieť TESTA-ng 

je nástupcom siete sTESTA. V rámci siete TESTA-ng sa pripravuje nová infraštruktúra, 

pričom EC poskytuje každému členskému štátu 1 prístupový bod nazývaný LDCP (Local 
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Domain Connection Point). Prístupový bod pre Slovenskú republiku bude pozostávať z 

2 geograficky oddelených lokalít. V prípade výpadku spojenia primárnej prístupovej 

lokality do siete TESTA nenastane výpadok pripojenia, pretože EC dodá do záložnej, 

druhej lokality svoje zariadenia, ktoré budú okamžite poskytovať pripojenie do siete 

TESTA. Týmto geografickým oddelením prístupového bodu do siete TESTA pre 

Slovenskú republiku sa zvýši bezpečnosť a spoľahlivosť pripojenia do siete TESTA. 

NASES zabezpečovala v roku 2014 pripájanie inštitúcií, ich aplikácií a registrov, 

ktoré sa nachádzajú v sieti GOVNET (on-net pripojenie) ako aj mimo siete GOVNET 

(off-net pripojenie – šifrovaný kanál) do siete sTESTA.  

NASES zodpovedal za vytvorenie bezpečnej cesty pre komunikáciu týchto 

organizácií s sTESTA a povoľovanie komunikácie smerom z sTESTA na off-net 

pripojené organizácie. V NASES sa nachádza hlavný prístupový bod (LDCP) do 

sTESTA pre celú Slovenskú republiku, nakoľko v centrálnom uzle GOVNETu sú 

umiestnené zariadenia patriace Európskej komisii slúžiace ako vstupná brána do 

sTESTA. 

3.3 Ústredný portál verejnej správy  

NASES v zmysle zákona č. 305/2013 zabezpečuje ako prevádzkovateľ prevádzku 

a dostupnosť ÚPVS. ÚPVS je jedným z uzlov GOVNET a je to informačný systém 

verejnej správy na poskytovanie služieb a informácií povinnými osobami 

prostredníctvom spoločného prístupového miesta v sieti internet, prostredníctvom 

ktorého sa sprístupňujú spoločné funkcie evidencie, autentifikácie, autorizácie a 

podpory používateľov, riadenia toku informácií, elektronickej podateľne a elektronických 

platieb daní a poplatkov. Tieto úlohy ako aj zabezpečovanie prevádzky a dostupnosti 

ÚPVS zo strany ÚV SR sú explicitne stanovené v zákone č. 275/2006 Z. z. o 

informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. Spolu s GOVNETom vytvára základný nástroj 

informatizácie spoločnosti. 

Činnosti NASES sú pri prevádzke a zabezpečovaní dostupnosti ÚPVS spojené 

s jeho logickými cieľmi: 

 Moduly jadra ÚPVS – nasadzovanie a prevádzkovanie základnej sady 

elektronických služieb  

 Portál – zabezpečuje aktualizáciu informácií v časti „Legislatíva“, poskytuje 

formulárové rozhranie pre elektronické služby, elektronické schránky 

a registračnú časť 

 Podporné moduly – doménové služby, interná certifikačná autorita, helpdesk 

zabezpečujúci doplnkové služby pre komplexné prevádzkovanie služieb 

 Služby – nasadzovanie a prevádzkovanie konkrétnych elektronických služieb 

v ostrej prevádzke (napr. Všeobecné podanie pre povinné osoby, poskytuje 

rozhranie pre službu Jednotné kontaktné miesta a pod.) 
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3.3.1 Štatistika ÚPVS 

Úrad vlády Slovenskej republiky ako správca Ústredného portálu verejnej správy a 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby ako prevádzkovateľ Ústredného 

portálu verejnej správy spustil 1.1.2014 do pilotnej prevádzky ÚPVS. K tomuto dátumu 

sme začali novú štatistiku používania portálu.  

 

Štatistika návštevnosti portálu 

Návštevnosť ÚPVS za rok 

2014 celkom: 1 119 574 

Počet zobrazených stránok za 

rok 2014 celkom: 3 332 965 

 

Štatistika zriaďovania a používania elektronických schránok v roku 2014 

  

Občania 
Právnické 

osoby 

Orgány 
verejnej 

moci 

Schránky 
Zriadené/vytvorené 4597447 666298 5731 

Aktivované na doručovanie 2199 800 5731 

Používateľ Aspoň 1 prihlásenie 6904 2636 974 

 

Štatistika elektronických podaní realizovaných cez ÚPVS 

    

Počet podaní za 
rok 2014 

Podania 

OR SR 39410 

ŽR SR 22918 

Všeobecná agenda 25844 

Ostatné 10650 

Počet podaní celkom 98822 
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3.4.1 OPIS PO1 – Projekt ÚPVS 

V júli 2010 NASES ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku (NFP) zo 

štrukturálnych fondov Európskej únie  začal realizáciu národného projektu „Elektronické 

služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov“ v rámci Operačného 

programu Informatizácia spoločnosti. Zmluva o NFP s Ministerstvom financií SR bola zo 

strany MF SR vypovedaná koncom roka 2010.  

Na základe novej štúdie uskutočniteľnosti bola v auguste 2012 nová zmluva o poskytnutí 

NFP na realizáciu projektu s pôvodným názvom – „Elektronické služby spoločných 

modulov ÚPVS a prístupových komponentov“.  

S cieľom dobudovania spoločných modulov a prístupových komponentov a 

sprístupnenia ich funkcií pomocou elektronických služieb pripravil NASES druhý, 

nadväzujúci projekt s názvom „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a 

prístupových komponentov (II. časť)“, ktorého realizácia začala na jeseň 2012. Druhý 

národný projekt je zameraný aj na implementáciu podstatnej časti funkcií pre integráciu 

projektov OPIS. 

Realizácia oboch projektov bola rozdelená na niekoľko fáz. Prvou významnou 

udalosťou bolo nasadenie prvých elektronických služieb Obchodného registra SR, JKM 

- služieb živnostenského registra a služba univerzálne podanie začiatkom roku 2013. 

Na jar 2013 získal portál nový dizajn, ktorý so sebou priniesol jeho  zjednodušenie z 

pohľadu používateľa a nový vizuál. Významne bol prepracovaný aj obsah portálu, ktorý 

zmenil povahu informácii pre občanov na životné situácie. Nová verzia portálu nasadená 

na jeseň 2013 priniesla nové funkcionality elektronických schránok a umožnila novú 

forma prihlasovania prostredníctvom eID karty ako aj súlad funkcionalít so zákonom o 

e-Governmente účinným od 1.11.2013. 

Základným nástrojom slúžiacim na doručovanie elektronických podaní a úradných 

dokumentov medzi občanmi a podnikateľskými subjektmi s orgánmi verejnej moci a 

orgánmi verejnej moci navzájom sa schválením zákona o e-Governmente stali 

elektronické schránky. Elektronické schránky sa začali zriaďovať na portáli od 1. januára 

2014 pre fyzické osoby a pre fyzické osoby - podnikateľov, právnické osoby, orgány 

verejnej moci a subjekty medzinárodného práva od 1.2.2014. Počas roka 2014 bolo 

zriadených takmer 4,6 milióna elektronických schránok pre fyzické osoby a cca 670 000 

elektronických schránok pre právnické osoby.  

Od januára 2014 bola spustená ostrá prevádzka pilotného riešenia ÚPVS a počas roka 

boli postupne sprístupnené všetky moduly ÚPVS 

modul elektronických schránok – eDesk 

autentifikačný modul – IAM 

platobný modul – MEP 
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modul centrálnej elektronickej podateľne – CEP 

modul elektronických formulárov – eForm 

modul elektronického doručovania (súčasťou je sprístupnenie Centrálnej úradnej 

elektronickej tabule – CUET) 

notifikačný modul 

modul úradnej komunikácie 

modul dlhodobého uchovávania 

kontaktné centrum ÚPVS. 

 

V decembri 2014 úspešne prebehla záverečná preberacia skúška ÚPVS. NASES k 

31.12.2014 prebral všetky moduly do testovacieho prostredia portálu ÚPVS a postupne 

ich nasadil s prislúchajúcimi službami do produkčného prostredia. 

Dôležitou súčasťou ÚPVS je aj sprostredkovanie elektronických služieb orgánov 

verejnej moci. Aby ich orgány verejnej moci mohli poskytovať, musia svoje agendové 

systémy integrovať na ÚPVS, kde zo zákona o e-Governmente musia využívať 

minimálne štyri moduly, ktoré sú súčasťou ÚPVS. Medzi úspešne integrovanými 

inštitúciami k 31.12.2014, ktoré poskytujú elektronické služby cez portál ÚPVS patria – 

Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo spravodlivosti SR, Štatistický úrad SR, Úrad pre 

verejné obstarávanie, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.   

NASES ku koncu roku 2014 eviduje 42 integrujúcich sa inštitúcií v rôznych fázach 

integrácie. V budúcnosti pribudnú napr. elektronické služby samospráv a vyšších 

územných celkov, čo bude predstavovať niekoľko stoviek nových elektronických služieb 

pre občanov a podnikateľov. 

Ukončenie realizácie oboch projektov ÚPVS je naplánované na apríl 2015. 

  

3.4.2 OPIS – PO1 – Projekt “Elektronické služby Úradu vlády SR - 

eDemokracia a otvorená vláda” 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby pripravila projekt, ktorého cieľom je 

vytvorenie integrovaného informačného systému eDemokracie a otvorenej vlády (IIS 

eDOV) a portálu pre poskytovanie transparentných informácií a otvorení dát širokej 

verejnosti ako aj inštitúcií verejnej správy a nových elektronických služieb. Projekt splnil 

podmienky Operačného programu Informatizácia spoločnosti jeho prioritnej osi číslo 1 

– Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, opatrenia 1.1. 

Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni. 
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Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu predmetného 

projektu je účinná od 30. novembra 2013 a projekt má byť ukončený v októbri roku 2015. 

Podľa konceptu sa v rámci projektu vybuduje integrovaný IS, ktorý bude na úrovni 

prezentačnej vrstvy (portálu) ako aj mobilného prístupu poskytovať služby k otvoreným 

dátam verejnej správy v štandardizovanej forme. Ďalej na úrovni aplikácií vznikne 

podpora pre elektronické služby, ktoré umožnia verejnosti účasť na veciach verejných 

– Elektronická hromadná žiadosť (ďalej len EHŽ). V rámci modulu otvorenej vlády budú 

poskytované elektronické služby pre verejnú správu na automatizované spracovanie 

elektronických dokumentov a dát z rokovania vlády a jej poradných orgánov, plnenie 

úloh uznesení vlády, čo prinesie aj pre občana informácie dostupné, aktuálne a včas. V 

rámci tohto modulu budú vytvorené a transakčne elektronizované služby súvisiace s 

poskytovaním finančných prostriedkov ÚV SR čo prinesie užívateľovi zjednodušenie 

prístupnosti k finančným zdrojom ako aj informovanosti o nich. Ďalej projekt pokryje aj 

kontrolnú činnosť ÚV SR, ktorej proces bude elektronizovaný, zníži sa administratívna 

záťaž pri komunikácii s kontrolórmi pri poskytovaní údajov a taktiež budú prezentované 

informácie o výsledkoch kontrol verejnosti. V rámci ITMS budú prostredníctvom služieb 

dostupné niektoré dáta verejnosti v rozšírenom analytickom prostredí.  

Realizáciou projektu dôjde k významnému zvýšeniu dostupnosti otvorených dát verejnej 

správy na jednom mieste pre verejnosť a taktiež sa vytvorí štandardná platforma pre 

otvorené dáta do budúcna. Zvýši sa informovanosť verejnosti zefektívnenie 

poskytovania informácii podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k 

informáciám (priemerná časová náročnosť bude postupne klesať až o 80% v dôsledku 

verejného prístupu k údajom). Projekt bude mať dopad na úsporu času spojeného so 

zberom podpisov hromadným žiadostiam/petíciám prostredníctvom zavedenia EHŽ a 

taktiež úsporu času ako aj prístupu občanov, podnikateľských subjektov a verejnej 

správy pri získavaní informácií o čerpaní štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu, 

zaangažovanie občanov do procesu kontroly čerpania finančných prostriedkov zo 

štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu a možnosť tvorby analýz na posilnenie 

čerpania štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu. 

V mesiaci máj 2014 sa začali práce na hlavných aktivitách projektu ( Analýza a dizajn 

IS, Analýza a implementácia legislatívy) v zmysle uzavretej dodávateľskej zmluvy. 

Dôležitou súčasťou projektu bola aj spolupráca pri pripomienkovaní počas realizácie 

analýz s ÚV SR a MV SR ako garantmi za jednotlivé moduly informačného systému. 

Analytici úzko spolupracovali aj pri pripomienkovaní  dokumentu Analýza a 

implementácia legislatívy ako hlavnej aktivity projektu. Žiadosť o povolenie zmeny v 

projekte č. 1 v zmysle uzavretej zmluvy o poskytnutí NFP bola podaná 8/2014, ktorá 

posúva harmonogram začiatku a konca jednotlivých aktivít projektu a upravuje rozpočet 

v zmysle zrealizovaných verejných obstarávaní. Následne bola zmena zo strany SORO 

MF SR schválená a v 11/2014 bol uzavretý Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí NFP. 

Riadenie projektu prebiehalo podľa metodiky PRINCE 2 a v súlade s výnosom o 
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štandardoch  ISVS č. 55/2014. Počas roka NASES zorganizoval workshop, na ktorom 

bol predstavený projekt a špeciálne sa rozoberala problematika modulu Open Data. 

 

3.4.3 OPIS – PO1 – Projekt „Informačný systém pre platby a evidenciu 

správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby 

E-kolok“. 

 

Dňa 18. októbra 2013 NASES uzatvorila ako prijímateľ nenávratného finančného 

príspevku zo štrukturálnych fondov Európskej únie s MF SR ako poskytovateľom tohto 

príspevku zmluvu, ktorá ju oprávňuje čerpať finančné prostriedky z Európskej únie 

určené na realizáciu projektu „Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a 

súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok“.  

Cieľom projektu je zavedenie centrálneho systému pre platenie a evidenciu 

správnych a súdnych poplatkov, zvýšenie komfortu poplatníka pri platení a zvýšenie 

efektívnosti výberu, transparentnosti a bezpečnosti výberu správnych a súdnych 

poplatkov. Projekt splnil podmienky Operačného programu Informatizácia spoločnosti 

jeho prioritnej osi číslo 1 – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb, 

opatrenia 1.1. Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na 

centrálnej úrovni. Projekt má byť dokončený v decembri 2014. 

V rámci roku 2014 boli zrealizované všetky kľúčové hlavné aktivity projektu. Bola 

zrealizovaná Analýza a návrh informačného systému, jeho implementácia, otestovanie 

a na konci nasadenie do produkčného prostredia. Realizácia projektu prebiehala v 

nadväznosti na harmonogramom projektu eKOLKY a to na rozdelením na jednotlivé 

fázy 1.1 –1.3. V rámci realizácie aktivít bola zabezpečovaná aj podpora pilotnej 

 prevádzky systému IS PEP. 

Vo fáze 1.1 boli implementovaná základná funkcionalita systému IS PEP, 

umožňujúca prevádzkovanie základného zariadení resp.  používateľov. Fáza 1.2 

znamenala nasadenie ďalších scenárov výberu a úhrady správnych a súdnych 

poplatkov pre všetky úrady vyberajúci súdne a správne poplatky. Implementované boli 

nové funkcionality zohľadňujúce: 

 požiadavky na robustnosť systému, 

 požiadavky na centrálnu správu zariadení, 

 požiadavky na správu číselníkov 

 požiadavky na efektívnu správu používateľov  

Vo fáze 1.3 boli zabezpečované hlavne integrácie IS PEP na agendové systémy 

povinných osôb využívajúcich služby eKOLOK. 
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Ukončenie hlavných aktivít projektu bolo 31.12.2014, pričom bola odovzdaná 

finálna technická dokumentácia IS PEP a záverečná preberacia skúška.  

Zrealizovaním projektu IS PEP boli dosiahnuté nasledovné prínosy: 

 vytvorenie centrálneho systému pre evidenciu správnych a súdnych poplatkov 

 sprístupnenie systému pre užívanie v rámci komplexnej služby E-kolok, a 

nahradenie doterajších spôsobov platby správnych a súdnych poplatkov 

 rozšírenie komfortu občana pri platení správnych a súdnych poplatkov a 

zavedenie nových platobných kanálov v rámci komplexnej služby E-kolok, ktorej 

bude IS PEP hlavnou súčasťou 

Udržateľnosť projektu bude garantovaná zmluvou MFSR – NASES. V priebehu roku 

2015 budú ešte prebiehať práce na administratívnom prebratí výstupov projektu zo 

strany SORO MFSR. 

3.5 OPIS PO3 - Broadband 

Cieľom prioritnej osi 3 je vypracovanie  projektovo inžinierskej dokumentácie  pre 

širokopásmové optické siete, ktoré prispejú k zvýšeniu penetrácie širokopásmového 

internetu v oblastiach tzv. bielych miest, t.j. oblastí, kde nie sú dostupné širokopásmové 

služby. Zlepšenie prístupnosti k širokopásmovému internetu je jedným z predpokladov 

ďalšej informatizácie spoločnosti SR, ako aj kanálom na zlepšenie prístupnosti občanov 

ku službám eGovernmentu.  

Oprávneným územím pre poskytnutie NFP je celé územie Slovenskej republiky s 

výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja. Cieľové hodnoty, ktoré by mali byť 

dosiahnuté sú „Počet schválených prípravných PID“ v počte 190 a „Počet potenciálne 

pripojiteľných obcí zdokumentovaných v rámci PID“ v počte 667. Tieto hodnoty budú 

dodatkom ku zmluve o NFP v roku 2015 upravené na základe aktualizácie počtu bielych 

miest z roku 2014. Nové hodnoty merateľných ukazovateľov na základe optimalizácie a 

prioritizácie klastrovania stanovujú celkový počet bielych miest na 587, počet PID 

(klastrov) 224 a počet obyvateľov na 251 316.  Napĺňanie merateľných ukazovateľov sa 

očakáva v priebehu roka 2015, kedy budú odovzdávané projektové dokumentácie pre 

jednotlivé klastre.  

V roku 2014 prebiehal proces verejného obstarávania „Realizácia optických sietí“, 

čoho výsledkom bol podpis Rámcovej dohody s piatimi víťaznými uchádzačmi na sumu 

213 mil. eur., ktorí sa budú v ďalšej fáze podieľať na vypracovaní projektovej 

dokumentácie a v novom programovom období aj na samotnej inžinierskej (stavebnej) 

činnosti.  

V roku 2014 prebiehala samotná implementácia projektu, pričom realizácia hlavnej 

aktivity začala až koncom roka po podpise čiastkovej zmluvy o dielo s víťazným 

uchádzačom, ktorý bude realizovať pilotných 9 klastrov (32 bielych miest) a centrálny 
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monitoring. Začiatkom roka 2015 pristúpime k vyhláseniu zvyšných eaukcií na zvyšné 

klastre. Plánuje sa vyhlásiť 10 samostatných eaukcii, v ktorých sa bude súťažiť o ďalších 

216 klastrov (555 bielych miest) . Týchto súťaží sa budú môcť zúčastniť už iba 

spoločnosti, s ktorými je podpísaná rámcová dohoda.  

 V programovom období 2007 -2013 bude oprávnená činnosť iba vypracovanie 

projektovo-inžinierskej dokumentácie prislúchajúcej k týmto klastrom.   

 Aktivita Poradenská a konzultačná činnosť bola čiastočne realizovaná 

vypracovaním diela „Aktualizácia analýzy pre implementáciu národných projektov PO3 

OPIS“, ktorej výstupom je aktualizácia bielych miest a optimalizácia klastrov.  Okrem 

toho prebiehali činnosti spojené s materiálno – technologickým zabezpečením a 

riadením projektu.  

Rozsah rámcových aktivít a cieľov prioritnej osi 3 OPIS sa obmedzil výlučne na 

vytvorenie a schválenie projektovo-inžinierskej dokumentácie a ďalších nevyhnutných 

podmienok pre rozvoj infraštruktúry prístupových širokopásmových sietí v tzv. bielych 

miestach Slovenka (miesta mimo pokrytia širokopásmovým internetom), pričom 

samotné vybudovanie infraštruktúry sa bude realizovať v rámci nového programového 

obdobia 2014-2020. 

V roku 2014 sa uskutočnilo niekoľko dôležitých aktivít. Dňa 20.1.2014 prišlo 

rozhodnutie z UVO k druhej elektronickej aukcii, ktorým nariadilo jej opakovanie  z 

dôvodu kybernetického útoku. Dňa 2.4.2014 prebehla v poradí tretia elektronická aukcia 

, ktorá bola ukončená 14.4.2014. Dňa 28.4.2014 NASES predložil dokumentáciu VO na 

administratívnu kontrolu RO a 30.4.2014 na AK SORO. Dňa 29.5.2014 bola podpísaná 

zmluva o dielo s KPMG/Stengl a.s. na vypracovanie dokumentu "Aktualizácia analýzy 

pre implementáciu národných projektov", ktorým sa zaktualizoval počet bielych miest, 

nakoľko posledný zoznam nezodpovedá súčasnému stavu. Dňa 13.8.2014 bola 

predložená 3. elektronická aukcie na AK RO a 14.8.2014 na AK SORO. Dňa 26.8.2014 

sme obdržali rozhodnutie ÚVO k VO "Realizácia optických sietí " a tretej elektronickej 

aukcie ( ktorým zamietol námietky uchádzačov). Dňa 30.9.2014 sme prevzali dielo  

"Aktualizácia analýzy pre implementáciu národných projektov". Dňa 22.10.2014 sa 

pristúpilo k podpisu Rámcovej dohody č.12/75/2014/NASES. Dňa 28.11.2014 sa 

pristúpilo k podpisu Čiastkovej zmluvy o dielo s víťazom tretej elektronickej aukcie - 

ORGA-TRADE Network Systems, a.s.. Následne víťazný dodávateľ zahájil práce na 

pilotnom sete  klastrov a začal práce na prvej fáze, ktorou je vypracovanie projektovej 

štúdie. 

V roku 2015 sa očakáva sa vyhlásenie ďalších elektronických aukcii na zvyšný 

počet klastrov a realizácia a ukončenia projektovej dokumentácie.  

V roku 2014 bolo celkovo predložených 5 žiadostí o platbu. Štyri ŽoP v celkovej 

výške 186 056,00 € sa týkali refundácie mzdových nákladov za rok 2014 oprávnených 

manažérov projektu podieľajúcich sa na riadení a implementácii projektu. Celková 
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schválená výška týchto ŽoP bola 185 440,94 €. Jedna ŽoP sa týkala refundácie 

materiálno-technického zabezpečenia v celkovej výške 43 659,65 €, v súčasnosti pri nej 

prebieha výkon administratívnej kontroly. V roku 2014 sa v rámci publicity vykonávala 

tzv. Roadshow po Slovensku organizovaná Úradom Vlády SR, kde sa vo vybraných 

slovenských mestách informovala verejnosť o okrem iných projektov OPIS aj  o projekte 

„Broadband“. 

V projekte „Broadband“ by sme upozornili aj na nasledovné výzvy a riziká:  

Čerpanie značne zaostáva za plánom stanoveným na december 2014, nakoľko 

fakturácia od zhotoviteľa sa očakáva až po odovzdaní kompletnej PID klastra a nie po 

jednotlivých etapách PID. 

 Do konca roka 2014 nebola vysúťažená publicita projektu 

 Pre procesné a revízne postupy dochádza často krát k neúmernému 

predlžovaniu verejného obstarávania, čo ohrozuje harmonogram jednotlivých 

činností 
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4. Rozpočet NASES v roku 2014 

4.1 Všeobecná časť 

V zmysle uzatvoreného Kontraktu na rok 2014 medzi Úradom vlády Slovenskej 

republiky a NASES bol stanovený objem finančných prostriedkov určených na činnosť 

NASES v súlade so záväznými ukazovateľmi štátneho rozpočtu na rok 2014 vo výške 

3 604 000 EUR ako bežné transfery.  

Dodatkom č. 1/2014 ku Kontraktu na rok 2014 boli v zmysle listu z Úradu vlády 

Slovenskej republiky zo dňa 28.05.2014 viazané rozpočtové prostriedky. Objem 

finančných prostriedkov určených na činnosť NASES na rok 2014 bol znížený na 

3 433 711 EUR ako bežné transfery.  

Dodatkom č. 2/2014 ku Kontraktu na rok 2014 boli uvoľnené rozpočtové 

prostriedky, kde bol objem finančných prostriedkov určených na činnosť NASES na rok 

2014 navýšený na 3 604 000 EUR ako bežné transfery. 

Dodatkom č. 3/2014 ku Kontraktu na rok 2014 boli navýšené rozpočtové 

prostriedky, kde bol objem finančných prostriedkov určených na činnosť NASES na rok 

2014 navýšený na 4 604 000 EUR ako bežné transfery a 3 442 969,18 EUR ako 

kapitálové transfery. Navýšenie kapitálových výdavkov bolo určené na zabezpečenie 

potreby financovania  zostávajúcej platby 5 % na projekty Elektronické služby 

spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov, Elektronické služby 

spoločných modulov ÚPVS a prístupových komponentov (II. časť) a Informačný systém 

pre platby a evidenciu správnych a súdnych poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej 

služby E-kolok a ďalej na zabezpečenie implementácie modulu „Overovača 

elektronických kolkov“. Navýšenie bežných výdavkov bolo určené na podporu 

Ústredného portálu verejnej správy. 

 

 Rozpis záväzných ukazovateľov bol nasledujúci: 

 VÝDAVKY SPOLU:   8.046.969,18 EUR 

Bežné výdavky (600)  4.604.000,00 EUR 

Kapitálové výdavky(700)  3.442.969,18 EUR 

 

4.2 Výdavky 

4.2.1 Bežné výdavky 

Rozpočet bežných výdavkov na rok 2014 bol pre NASES schválený vo výške 
4.604.000,- EUR a bol určený na financovanie týchto výdavkov: 
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 610 - mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania             863.200,00 EUR 

 620 - poistné a príspevok do poisťovní                     327.400,00 EUR 

 630 – tovary a služby                     3.406.400,00 EUR  

640 – bežné transfery                      7.000,00 EUR 

 

K 31.12.2014 boli agentúre NASES zaslané finančné prostriedky na bežné výdavky 

vo výške 4.604.000,- EUR. 

K 31.12.2014 boli bežné výdavky čerpané vo výške 3.499.671,08 EUR.  

V sledovanom období boli na financovanie bežných výdavkov použité mimorozpočtové 

zdroje vo výške 264.328,48 EUR. 

Mzdy, platy (610) 

Mzdové prostriedky boli za sledované obdobie čerpané vo výške 862.695,39 EUR. 

Priemerný zárobok zamestnancov  za sledované obdobie dosiahol sumu 1.442,33 

EUR/ brutto mesiac. 

K 31.12.2014 bol prepočítaný stav zamestnancov 51,7 osôb.  

Poistné (620) 

Poistné a príspevky do poisťovní sme poukázali v sledovanom období vo výške 

314.131,65 EUR. 

Tovary a ďalšie služby (630)  

Celkové čerpanie prostriedkov v rámci tejto kategórie 630 zdroja 111 dosahuje 

výšku 2.316.801,86 EUR. Najvýraznejšie výdavky tejto kategórie vznikli v súvislosti 

s financovaním v rámci rozpočtovej skupiny 632 (energie, voda a komunikácie). Tieto 

výdavky predstavujú 83,49 % z čerpania kategórie 630. 

 

Čerpanie prostriedkov v rámci kategórie 630 podľa jednotlivých rozpočtových 

skupín je nasledovné: 

Cestovné výdavky (631)  

Výdavky na domáce a zahraničné pracovné cesty odčerpali 10.071,02 EUR. 

Pracovné cesty boli vykonané hlavne za účelom prípravy projektu zavádzania 

širokopásmového internetu do „bielych miest“.  

Čerpanie položky 631 bolo aj z nespotrebovaného bežného transferu z roku 2013 

vo výške 1.810,65 EUR. 
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Energie, voda, poštové služby a komunikačná infraštruktúra (632) 

Prostriedky na tento účel sme čerpali vo výške 1.934.302,10 EUR. Touto položkou 

zabezpečujeme správu a prevádzku vládnej dátovej siete GOVNET  a prevádzku 

Ústredného portálu verejnej správy.  

Čerpanie položky 632 bolo aj z nespotrebovaného bežného transferu z roku 2013 

vo výške 727.811,10 EUR. 

V uvedenom čerpaní nie je zahrnuté čerpanie mimorozpočtových zdrojov vo výške 

8,80 EUR použitých na úhradu poštovného. 

Materiál a služby (633)  

Výdavky dosiahli výšku 60.205,11 EUR. Najvýznamnejšia časť v rámci položky 633 

bolo čerpanie na obstaranie krátkodobého majetku – výpočtovú techniku 

a príslušenstva k výpočtovej technike. Podstatná časť zostávajúcej čiastky tejto položky 

bola použitá na zabezpečenie  kancelárskych potrieb, telekomunikačnej techniky 

a interiérového vybavenia.  

Čerpanie položky 633 bolo aj z nespotrebovaného bežného transferu z roku 2013 

vo výške 26.775,04. Najvýznamnejšou časťou bolo čerpanie na obstaranie 

krátkodobého majetku – výpočtovú techniku a príslušenstva k výpočtovej technike. 

Z mimorozpočtových zdrojov bola čerpaná čiastka 1.450,48 EUR na reprezentačné 

výdavky. 

Dopravné (634)  

Rozpočet na tejto položke bol čerpaný vo výške 13.822,62 EUR najmä na opravu 

a údržbu motorových vozidiel a nákupu pohonných hmôt do motorových vozidiel. 

Čerpanie položky 634 bolo aj z nespotrebovaného bežného transferu z roku 2013 

vo výške 2.931,13 EUR. 

Rutinná a štandardná údržba (635)  

Z prostriedkov rozpočtovaných na tento účel bolo použitých 340,86 EUR. Uvedené 

prostriedky boli použité na servis výpočtovej techniky a strojov, prístrojov a zariadení 

a telekomunikačnej techniky. 

Čerpanie položky 635 bolo aj z nespotrebovaného bežného transferu z roku 2013 

vo výške 144,60 EUR. 

Nájomné za nájom budov a ich častí (636)  

Z prostriedkov rozpočtovaných na tento účel bolo použitých 130.335,21 EUR. 

Uvedené prostriedky boli použité na nájomné za nájom budov a ich častí. 
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Z nespotrebovaného bežného transferu z roku 2013 bolo čerpanie v rámci tejto 

položky vo výške 28.660,04 EUR na nájomné za nájom budov a ich častí. 

Z mimorozpočtových zdrojov sa na nájomné za nájom budov čerpala čiastka 

1.862,53 EUR. 

Ostatné tovary a služby (637) 

Výdavky na tejto položke boli čerpané vo výške 167.724,94 EUR najmä na služby 

spojené s nájmom. Súčasťou tejto položky je aj tvorba a čerpanie sociálneho fondu.  

Čerpanie položky 637 bolo aj z nespotrebovaného bežného transferu z roku 2013 

vo výške 32.183,05 EUR. 

V uvedenom čerpaní nie je zahrnuté čerpanie mimorozpočtových zdrojov vo výške 

12.075,02 EUR použitých najmä na úhradu dani z pridanej hodnoty.  

Transfery jednotlivcom (642) 

Výdavky na tejto položke boli čerpané vo výške 6.042,18 EUR. Uvedené prostriedky 

boli použité na náhradu príjmu za nemoc a na členský príspevok. 

4.2.2 Kapitálové výdavky 

Rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2014 bol pre NASES schválený vo výške 

3.442.969,18 EUR. Kapitálové výdavky boli určené na: 

A. potrebu financovania zostávajúcej platby 5 % na projekty:  

 

 ES SM ÚPVS a prístupových komponentov    1.102.747,00 EUR 

 ES SM ÚPVS a prístupových komponentov (II. Časť)  1.276.467.06 EUR 

 IS PEP, ako súčasť komplexnej služby E-kolok     263.755,12 EUR 

 

B. zabezpečenie implementácie modulu „Overovača elektronických kolkov“ 

  800.000,00 EUR 

 

K 31.12.2014 neboli čerpané rozpočtové kapitálové prostriedky schválené na rok 

2014.  

Kapitálové výdavky boli čerpané len z nespotrebovaného kapitálového transferu 

z roku 2013 vo výške 996.000,00 EUR, položka 711004 a to na zabezpečenie projektu 

Elektronická identifikačná karta v súlade so Zmluvou o partnerstve s Ministerstvom 

vnútra Slovenskej republiky a v zmysle zákona o e-Governmente.  

K 31.12.2014 nám boli zaslané finančné prostriedky na kapitálové výdavky vo výške 

3.442.969,18 EUR. 
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V sledovanom období boli financované z mimorozpočtových zdrojov nižšie uvedené 

kapitálové výdavky: 

Nákup výpočtovej techniky (položka 713002) 

Výdavky na tejto položke boli čerpané vo výške 248.931,65 EUR a boli použité na 

úhradu výpočtovej techniky obstaranej na základe Zmluvy o finančnom nájme s právom 

kúpy prenajatej veci. 

 

4.3 Projekt "Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových 

komponentov" 

Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre 

OPIS, Úradom vlády Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OPIS a NASES ako 

prijímateľa číslo Z2111012002501 zo dňa 8.8.2012 boli v roku 2014 čerpané finančné 

prostriedky na vyššie uvedený projekt. 

 

 Rozpis záväzných ukazovateľov bol nasledujúci: 

 VÝDAVKY SPOLU:   1.142.693,93 EUR 

A. Bežné výdavky (600)     461.753,93 EUR 

B. Kapitálové výdavky(700)    680.940,00 EUR 

 

4.3.1 Bežné výdavky 

V rámci projektu „ Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových 

komponentov“ , ITMS kód projektu: 21110120025 boli financované nižšie uvedené 

bežné výdavky: 

 

Refundácia miezd, platov a poistné (610, 620) 

Výdavky na tejto položke boli čerpané vo výške 203.924,93 EUR. 

Výdavky zahŕňajú refundáciu miezd, platov a poistného oprávnených zamestnancov. 

 

Ostatné tovary a služby (637) 

Výdavky na tejto položke boli čerpané vo výške 257.829,00 EUR. 

Výdavky boli použité na čerpanie za realizované poskytnuté poradenské služby. 
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4.3.2 Kapitálové výdavky 

V rámci projektu  „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových 

komponentov“, ITMS kód projektu: 21110120025 boli financované nižšie uvedené 

kapitálové výdavky: 

Nákup softvéru (položka 711003) 

Výdavky na tejto položke boli čerpané vo výške 680.940,00 EUR. 

 

4.4 Projekt "Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových 

komponentov (II. Časť)" 

Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre 

OPIS, Úradom vlády Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OPIS a NASES ako 

prijímateľa číslo Z2111012002801 zo dňa 6.12.2012 boli v roku 2014 čerpané finančné 

prostriedky na vyššie uvedený projekt. 

 

Rozpis záväzných ukazovateľov bol nasledujúci: 

 VÝDAVKY SPOLU:      5.296.982,07 EUR 

A. Bežné výdavky (600)                 917.284,06 EUR 

B. Kapitálové výdavky (700)    4.379.698,01 EUR 

4.4.1 Bežné výdavky 

V rámci projektu „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových 

komponentov (II. časť)“ , ITMS kód projektu: 21110120028 boli financované nižšie 

uvedené bežné výdavky: 

Refundácia miezd, platov a poistného (610, 620) 

Výdavky na tejto položke boli čerpané vo výške 224.753,06 EUR. 

Výdavky zahŕňajú refundáciu miezd, platov a poistného oprávnených zamestnancov. 

Ostatné tovary a služby (637) 

Výdavky na tejto položke boli čerpané vo výške 692.531,00 EUR. 

Výdavky boli použité na školenia a za poskytnuté poradenské služby pre tvorbu, 

riadenie a hodnotenie projektov. 
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4.4.2 Kapitálové výdavky 

V rámci projektu  „Elektronické služby spoločných modulov ÚPVS a prístupových 

komponentov (II. časť)“, ITMS kód projektu: 21110120028 boli financované nižšie 

uvedené kapitálové výdavky: 

Nákup softvéru (položka 711003) 

Výdavky na tejto položke boli čerpané vo výške 3.870.588,22 EUR. 

Nákup výpočtovej techniky (položka 713002) 

Výdavky na tejto položke boli čerpané vo výške 509.109,79 EUR. 

4.5 Projekt „Elektornická identifikačná karta“ 

 

Na základe uzatvorenej Zmluvy o partnerstve medzi Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky a NASES číslo 21110120013 zo dňa 18.10.2013 boli v roku 2014 

čerpané finančné prostriedky na vyššie uvedený projekt. 

 

Rozpis záväzných ukazovateľov bol nasledujúci: 

 VÝDAVKY SPOLU:      6.559.671,13 EUR 

A. Bežné výdavky (600)                            0,00 EUR 

B. Kapitálové výdavky (700)    6.559.671,13 EUR 

 

4.5.1 Kapitálové výdavky 

V rámci projektu „Elektronická identifikačná karta“, ITMS kód projektu: 

21110120013 boli financované nižšie uvedené kapitálové výdavky: 

Nákup softvéru (položka 711003) 

Výdavky na tejto položke boli čerpané vo výške 1.514.700,00 EUR. 

Nákup licencií (položka 711004) 

Výdavky na tejto položke boli čerpané vo výške 3.599.424,00 EUR. 

Nákup výpočtovej techniky (položka 713002) 

Výdavky na tejto položke boli čerpané vo výške 1.445.547,13 EUR. 
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4.6 Projekt "Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu 

vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných 

zdrojov v “bielych miestach” Slovenska" 

Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre 

OPIS, Úradom vlády Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OPIS a NASES ako 

prijímateľa číslo 21130120001 zo dňa 12.11.2013 boli v roku 2014 čerpané finančné 

prostriedky na vyššie uvedený projekt. 

 

Rozpis záväzných ukazovateľov bol nasledujúci: 

 VÝDAVKY SPOLU:         185.440,94 EUR 

A. Bežné výdavky (600)                 185.440,94 EUR 

B. Kapitálové výdavky (700)                  0,00 EUR 

 

4.6.1 Bežné výdavky 

V rámci projektu „Zabezpečenie projektovo inžinierskej dokumentácie k projektu 

vybudovania základnej širokopásmovej infraštruktúry dotovanej z verejných zdrojov v 

“bielych miestach” Slovenska“, ITMS kód projektu: 21130120001 boli financované nižšie 

uvedené bežné výdavky: 

Refundácia miezd, platov a poistného (610, 620) 

Výdavky na tejto položke boli čerpané vo výške 185.440,94 EUR. 

Výdavky zahŕňajú refundáciu miezd, platov a poistného oprávnených zamestnancov. 

 

4.7 Projekt "Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych 

poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok" 

Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre 

OPIS, Úradom vlády Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OPIS a NASES ako 

prijímateľa číslo 21110120040 zo dňa 18.10.2013 boli v roku 2014 čerpané finančné 

prostriedky na vyššie uvedený projekt. 

 

Rozpis záväzných ukazovateľov bol nasledujúci: 

 VÝDAVKY SPOLU:         298.710,00 EUR 

A. Bežné výdavky (600)                            0,00 EUR 

B. Kapitálové výdavky (700)       298.710,00 EUR 
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4.7.1 Kapitálové výdavky 

V rámci projektu „Informačný systém pre platby a evidenciu správnych a súdnych 

poplatkov (IS PEP), ako súčasť komplexnej služby E-kolok“, ITMS kód projektu: 

21110120040 boli financované nižšie uvedené kapitálové výdavky: 

Nákup softvéru (položka 711003) 

Výdavky na tejto položke boli čerpané vo výške 298.710,00 EUR. 

 

4.8 Projekt "eDemokracia a otvorená vláda" 

Na základe uzatvorenej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 

medzi Ministerstvom financií Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre 

OPIS, Úradom vlády Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre OPIS a NASES ako 

prijímateľa číslo 21110120041 zo dňa 29.11.2013 boli v roku 2014 čerpané finančné 

prostriedky na vyššie uvedený projekt. 

 

Rozpis záväzných ukazovateľov bol nasledujúci: 

 VÝDAVKY SPOLU:      4.189.062,00 EUR 

A. Bežné výdavky (600)                   89.232,00 EUR 

B. Kapitálové výdavky (700)    4.099.830,00 EUR 

 

4.8.1 Bežné výdavky 

V rámci projektu „eDemokracia a otvorená vláda“, ITMS kód projektu: 21110120041 

boli financované nižšie uvedené bežné výdavky: 

Ostatné tovary a služby (637) 

Výdavky na tejto položke boli čerpané vo výške 89.232,00 EUR. 

Výdavky boli použité za poskytnuté poradenské služby pre tvorbu, riadenie a hodnotenie 

projektov. 

4.8.2 Kapitálové výdavky 

V rámci projektu „eDemokracia a otvorená vláda“, ITMS kód projektu: 21110120041 

boli financované nižšie uvedené kapitálové výdavky: 

Nákup softvéru (položka 711003) 

Výdavky na tejto položke boli čerpané vo výške 4.099.830,00 EUR. 
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4.9 Príjmy a výdavky mimorozpočtové 

 

Príjmy NASES v sledovanom období dosiahli k 31.12.2014 sumu vo výške 

263.332,00 EUR, ktorá predstavuje tržby z predaja služieb. Náklady použité na hradenie 

bežných výdavkov predstavovali sumu vo výške 15.396,83 EUR a na hradenie 

kapitálových výdavkov 248.931,65 EUR. Výsledok hospodárenia z mimorozpočtovej 

činnosti pred zdanením k 31.12.2014 dosiahol sumu 2.587,10 EUR. 

 

4.10 Zhodnotenie majetku verejnej správy v roku 2014 

 

Účtovná hodnota delimitovaného majetku štátu, ktorý spravuje naša organizácia je 

(v obstarávacích cenách): 

Dlhodobý hmotný majetok (účty 021, 022, 023, 031, 032): 505.874,86 EUR 

 

Účtovná hodnota bezodplatného prevodu správy majetku štátu je (v obstarávacích 

cenách): 

Dlhodobý hmotný majetok (účty 021, 022, 023, 031, 032): 44.697,22 EUR 

Dlhodobý nehmotný majetok (účet 013):     35.462,00 EUR 

 

 

 



5. Personálna oblasť  

5.1 Organizačná štruktúra 
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Organizačná štruktúra zahŕňa všetkých interných zamestnancov a ich aktivity 

v zmysle pracovných činností.  

 

Organizačná štruktúra sa skladá z: 

 Vedenia NASES – riadiaca úroveň 

 Odbor rozvoja a implementácie infraštruktúry – technická úroveň 

 Odboru rozvoja a implementácie služieb – projektová úroveň 

 Odbor stratégie a rozvoja broadbandu a GIS – projektová úroveň 

 Odbor prevádzky služieb 

 Odboru prevádzky e-GOV 

 

Zamestnanci NASES plnia úlohy najmä na úrovni:  

 riadiacej – koordinuje, kontroluje, riadi činnosť agentúry, upevňuje vyjednávaciu 

pozíciu a uľahčuje komunikáciu s inými subjektmi podieľajúcimi sa na 

informatizácii spoločnosti 

 projektovej – zabezpečuje úlohy vyplývajúce z projektového manažmentu pre 

projekty v oblasti informatizácie a eGovernmentu, najmä Operačného programu 

Informatizácia spoločnosti 

 technickej (administrácia sietí) – vykonáva špecializované úlohy vyplývajúce 

z technickej správy a prevádzky sietí 

 

Spojenie uvedených úrovní v jednej samostatnej organizácii vytvára predpoklad pre 

zabezpečenie komplexného riešenia pre správu, prevádzku a rozvoj GOVNETu a 

prevádzku a rozvoj ÚPVS ako aj ďalších projektov – IS PEP, eID a eDemokracia 

a Otvorená vláda. 
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5.2 Štruktúra zamestnancov 

K 31. 12. 2014 pracovalo v agentúre 67 osôb, z čoho 28 boli ženy. 

 

 

 

Podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním na celkovom počte 

zamestnancov (55 zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním ku 67 zamestnancov 

celkovo) k 31.12. 2014 bol 78%. 
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5.3 Prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie 

V roku 2014 vybraní zamestnanci absolvovali nasledovné školenia/kurzy: 

 Kurz ako prípravu na skúšku získania statusu „Zodpovedná osoba“ poverená 

vedúcim pracovníkom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov. 

 Školenie o legislatívnych zmenách v zákone o verejnom obstarávaní 

 Školenie pracovníkov CallCentra na zdokonalenie komunikačných 

schopností  
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6. Ciele agentúry a prehľad ich plnenia 

NASES podľa schváleného štatútu podlieha ÚV SR a vo svojej činnosti sa opiera o 

§ 24 ods. 3 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej 

štátnej správy, ako aj § 5 ods. 2 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch 

verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

Agentúra v roku 2014 plnila úlohy vyplývajúce z jej poslania pri zabezpečovaní 

a prevádzke siete GOVNET, ÚPVS ako aj realizácii projektov v rámci projektovej osi 3 

a projektovej osi 1 OPIS. 
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7. Hodnotenie a analýza vývoja agentúry v roku 2014 

V roku 2014 NASES vykonávala objektívne nevyhnutné aktivity, ktoré agentúre 

vyplývajú z legislatívy a príslušných dokumentov. Personálne kapacity NASES pre 

všetky úrovne sú dlhodobo značne poddimenzované aj keď v roku 2014 došlo k 

vylepšeniu personálneho stavu. Keďže NASES od jej zriadenia nedisponovala expertmi, 

ktorí by vykonávali v zmysle kľúčových úloh poradenskú, konzultačnú a 

sprostredkovateľskú činnosť v oblasti informatiky, informačných sietí, elektronických 

komunikačných sieti a výpočtovej techniky bolo treba tento stav napraviť, čo sa 

čiastočne v roku 2014 aj podarilo. 

 

Napriek uvedeným skutočnostiam NASES zabezpečil bezporuchovú 

prevádzku ÚPVS, GOVNET a realizáciu projektov rámci prioritnej osi 3 podľa 

nastavených parametrov, pri dodržaní harmonogramu prác pre jednotlivé etapy, 

ako aj zavádzanie nových služieb na ÚPVS. 

 

Rozpočet agentúry na rok 2014 bol schválený na úrovni predchádzajúcich rokov. 

Počas roka bol rozpočet navýšený z nasledovných dôvodov: 

 

 nárast počtu kmeňových ako aj externých zamestnancov- potreba zabezpečenia 

dostatočných ľudských zdrojov v súvislosti s prípravou a realizáciou projektov 

OPIS PO1 

 zvýšenie výdavkov na nájom, ako aj výdavkov na zariadenie a vybavenie nových 

priestorov kancelárskou, telekomunikačnou a výpočtovou technikou 

 konsolidácia HW Govnet 
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Zoznam použitých skratiek: 

 

GOVNET nadrezortná informačná sieť 

sTESTA vlastná informačná sieť Európskeho spoločenstva 

ÚPVS Ústredný portál verejnej správy 

ÚV SR Úrad vlády Slovenskej republiky 

NASES Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

MF SR Ministerstvo financií Slovenskej republiky 

HW hardware 

OPIS Operačný program informatizácie spoločnosti 

NKÚ Najvyšší kontrolný úrad 

JKM jednotné kontaktné miesta 

IDS,IPS (intrusion detection system) zariadenie na monitorovanie siete 

CSIRT (computer security incidents response team) špecializovaná jednotka 

pre riešenie počítačových incidentov 

IDABC komunitárny program Európskej únie 


