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KONTRAKT na rok 2020 

č. 1322/2019 

uzavretý podľa uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 1370 z 18. decembra 2002 

 

medzi účastníkmi kontraktu: 

Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu 

Sídlo:     Štefánikova 15, 811 05 Bratislava 

IČO:     50 349 287 

Štatutárny zástupca:   Mgr. Patrik Krauspe, vedúci úradu 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    SK52 8180 0000 0070 0055 7142 

 (ďalej ako „úrad podpredsedu“) 

 

a 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby 

Sídlo:     Kollárova 8, 917 02 Trnava 

IČO:     42 156 424 

Štatutárny zástupca:   Ing. Peter Ďurica, generálny riaditeľ 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

Číslo účtu:    SK63 8180 0000 0070 0062 0770 

 (ďalej ako „NASES“) 

 

(„úrad podpredsedu“ a „NASES“ ďalej spolu aj ako „účastníci kontraktu“). 

Preambula 

Účastníci kontraktu uzatvárajú tento kontrakt na rok 2020 ako plánovací a organizačný akt vymedzujúci 

vzťahy medzi ústredným orgánom štátnej správy a príspevkovou organizáciou v jeho zriaďovateľskej 

pôsobnosti a berú na vedomie, že tento kontrakt nie je právnym úkonom podľa zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

Čl. I 

Predmet kontraktu 

1. Vzhľadom na to, že NASES 

 je príspevkovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti úradu podpredsedu,  

 je profesionálnou inštitúciou na plnenie odborných úloh v oblasti informatizácie spoločnosti, 

správy a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí, informačných technológií a 

služieb pre úrad podpredsedu, ostatné orgány štátnej správy, právnické osoby a fyzické osoby, 

ktoré požadujú informácie, údaje z informačných systémov, databáz a registrov verejnej správy,  

 plní činnosti definované v Zriaďovacej listine, ktorá bola vydaná Rozhodnutím vedúceho Úradu 

podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 4/2018 zo dňa 18. 

decembra 2018 (ďalej len „Zriaďovacia listina“), ktoré zabezpečuje prostredníctvom príspevku 

zo štátneho rozpočtu, 
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je predmetom tohto kontraktu úprava práv a povinností účastníkov kontraktu v súvislosti so záväzkom 

úradu podpredsedu poskytnúť NASES príspevok zo štátneho rozpočtu – rozpočtové prostriedky z 

kapitoly úradu podpredsedu na financovanie vymedzených verejnoprospešných služieb špecifikovaných 

v prílohe č. 1 tohto kontraktu a so záväzkom NASES použiť tieto rozpočtové prostriedky výlučne na 

zabezpečenie vymedzených činností za podmienok stanovených v tomto kontrakte. 

2. Účelom uzatvorenia kontraktu je vymedziť rozsah výstupov, ktoré si úrad podpredsedu objednáva u 

NASES a ktorých financovanie je zabezpečované prostredníctvom príspevku a tým zabezpečiť 

hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov v súlade so zákonom 

č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov. 

Čl. II 

Trvanie kontraktu 

 

Kontrakt sa uzatvára na obdobie od 1. januára 2020 do 31. decembra 2020, s výnimkou tých ustanovení, 

ktoré majú trvať aj po skončení doby platnosti kontraktu. 

 

Čl. III 

Finančné podmienky kontraktu 

1. Objem rozpočtových prostriedkov určených na plnenie úloh NASES podľa tohto kontraktu je 

stanovený na základe záväzných ukazovateľov rozpočtu kapitoly úradu podpredsedu schválených 

v zákone o štátnom rozpočte na rok 2020. 

2. Celková výška príspevku na rok 2020 poskytnutého formou transferu je 17 290 112,00 eur (slovom: 

sedemnásťmiliónovdvestodeväťdesiattisícstodvanásť eur). V prípade zmeny limitu výdavkov kapitoly 

úrad podpredsedu v roku 2020 je možné prehodnotiť výšku transferu na účely zabezpečenia finančného 

krytia obligatórnych výdavkov nevyhnutných na plnenie úloh NASES v súlade s týmto kontraktom.   

 3. Príspevok podľa odseku 2 tohto článku kontraktu je poskytnutý v členení podľa ekonomickej 

klasifikácie rozpočtovej klasifikácie a programovej štruktúry uvedenej v prílohe č. 2 tohto kontraktu. 

4. Úrad podpredsedu poskytne NASES príspevok nasledovne:  

a) sumu 4 322 528 eur (slovom: štyrimiliónytristodvadsaťdvatisícpäťstodvadsaťosem eur) 

najneskôr do 15. januára 2020,  

b) suma 4 322 528 eur (slovom: štyrimiliónytristodvadsaťdvatisícpäťstodvadsaťosem eur) 

najneskôr do 07. apríla 2020,  

c) suma 4 322 528 eur (slovom: štyrimiliónytristodvadsaťdvatisícpäťstodvadsaťosem eur) 

najneskôr do 07. júla 2020,  

d) suma 4 322 528 eur (slovom: štyrimiliónytristodvadsaťdvatisícpäťstodvadsaťosem eur) 

najneskôr do 07. októbra 2020. 

5. Na základe odôvodnenej požiadavky NASES môže úrad podpredsedu poskytnúť príspevok aj vo 

vyšších sumách a v iných termínoch ako sú uvedené v odseku 4 tohto článku kontraktu. 

6. NASES je povinný pri nakladaní s poskytnutými rozpočtovými prostriedkami postupovať v súlade 

so všeobecne záväznými právnymi predpismi regulujúcimi finančné riadenie v oblasti verejných 

financií, a to najmä podľa zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
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zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 357/2015 Z. z. o 

finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

zákona č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov. 

 

Čl. IV 

Práva a povinnosti účastníkov kontraktu 

1. Úrad podpredsedu sa zaväzuje  

a) poskytnúť NASES príspevok podľa čl. III tohto kontraktu za predpokladu splnenia podmienok 

stanovených týmto kontraktom,  

b) poskytnúť NASES metodickú pomoc v rozsahu svojej pôsobnosti,  

c) včas informovať NASES o zmenách v pláne úloh pre NASES. 

2. Úrad podpredsedu je oprávnený  

a) kontrolovať hospodárnosť, účelnosť a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov 

poskytnutých podľa podmienok stanovených v tomto kontrakte,  

b) adekvátne zvýšiť, resp. znížiť výšku rozpočtových prostriedkov poskytnutých podľa podmienok 

stanovených v tomto kontrakte v prípade zmeny rozsahu úloh stanovených v prílohe č. 1 tohto 

kontraktu alebo iných okolností vyplývajúcich z platnej legislatívy, resp. uznesení vlády SR, a 

to formou dodatku k tomuto kontraktu,  

c) schvaľovať zmeny účelu použitia rozpočtových prostriedkov poskytnutých podľa podmienok 

stanovených v tomto kontrakte,  

d) vykonávať kontrolu plnenia úloh uvedených v prílohe č. 1 tohto kontraktu,  

e) požadovať vrátenie poskytnutých rozpočtových prostriedkov v prípade nesplnenia úloh 

stanovených v tomto kontrakte. 

3. NASES sa zaväzuje  

a) plniť úlohy stanovené v tomto kontrakte a v prílohe č. 1 kontraktu,  

b) priebežne informovať úrad podpredsedu o plnení úloh vyplývajúcich z kontraktu a prílohy č. 1 

kontraktu, resp. o problémoch s ich plnením, 

c) dodržiavať rozpis príspevku na rok 2020 podľa prílohy č. 2 tohto kontraktu,  

d) hospodárne, účelne a efektívne vynakladať rozpočtové prostriedky poskytnuté na zabezpečenie 

úloh uvedených v prílohe č. 1 tohto kontraktu,  

e) predkladať hodnotenie vecného a finančného plnenia kontraktu podľa čl. V tohto kontraktu. 

4. NASES je oprávnená  

a) požadovať zmeny úloh stanovených v kontrakte a v prílohe č. 1 tohto kontraktu na základe 

legislatívnych a iných objektívnych dôvodov, 

b) upravovať rozpočet jednotlivých položiek uvedených v prílohe č. 2 tohto kontraktu podľa 

platnej legislatívy za predpokladu, že celková výška príspevku poskytnutého podľa čl. III 

zostane dodržaná,  

c) požadovať zvýšenie príspevku nad rámec rozsahu stanoveného v tomto kontrakte; takúto zmenu 

je možné vykonať len formou dodatku k tomuto kontraktu, 

d) vykonávať podnikateľskú činnosť v oblastiach určených v čl. II ods. 2 Zriaďovacej listiny za 

podmienky, že náklady na podnikateľskú činnosť budú finančne kryté výnosmi z nej 
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a prostriedky získané podnikateľskou činnosťou budú použité na ďalší rozvoj a skvalitnenie 

činnosti NASES. 

Čl. V 

Spôsob a termíny vyhodnocovania kontraktu 

1. Priebežné hodnotenie vecného a finančného plnenia kontraktu sa uskutoční formou  

 predkladania Finančného výkazu o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách (FIN 1-12) 

vytvoreného v systéme Štátnej pokladnice vždy k 26. dňu mesiaca nasledujúceho po ukončení 

kalendárneho mesiaca,  

 predkladania Finančného výkazu o vybraných údajoch z aktív a z pasív (FIN 2-04), Finančného 

výkazu o finančných aktívach podľa sektorov (FIN 3-04), Finančného výkazu o finančných 

pasívach podľa sektorov (FIN 4-04) a Finančného výkazu o dlhových nástrojoch a vybraných 

záväzkov (FIN 5-04) vytvorených v Systéme Štátnej pokladnice vždy k 30. dňu mesiaca 

nasledujúceho po ukončení kalendárneho štvrťroka. 

 

2. Záverečné hodnotenie vecného a finančného plnenia kontraktu predkladá NASES úradu podpredsedu 

najneskôr do 31. 03. 2021 formou  

 výkazov v systéme Štátnej pokladnice za rok 2020,  

 ročnej účtovnej závierky za rok 2020.  

3. Výročnú správu za rok 2020 je NASES povinná predložiť úradu podpredsedu najneskôr 

do 31. 03. 2021 a zverejniť ju na svojom webovom sídle najneskôr do 15. 05. 2021.  

4. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu sa uskutoční po vypracovaní Výročnej správy za rok 2020 

na základe výzvy úradu podpredsedu v ním stanovenom termíne, ktorý bude zverejnený na webovom 

sídle NASES.  

Čl. VI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Kontrakt nadobúda platnosť dňom podpisu účastníkmi kontraktu a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, najskôr však 01.01.2020.  

2. Účastníci kontraktu sú povinní zverejniť kontrakt na svojich webových sídlach v lehote do 10 dní odo 

dňa jeho podpisu.  

3. Kontrakt je možné meniť a dopĺňať len formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných oboma 

účastníkmi kontraktu.  

4. Kontrakt je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, z toho štyri sú určené pre úrad podpredsedu a dva pre 

NASES.  

5. Účastníci kontraktu vyhlasujú, že si kontrakt riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a tento plne 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, nie v 

tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.  

6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto kontraktu sú: 
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 Príloha č. 1 - Plán úloh a činností NASES na rok 2020 financovaných z príspevku úradu 

podpredsedu 

 Príloha č. 2 -  Príspevok zo štátneho rozpočtu na činnosť NASES na rok 2020. 

 

 

 

V Bratislave dňa V Bratislave dňa 

 

 

 

________________________ 

Mgr. Patrik Krauspe 

vedúci Úradu podpredsedu vlády 

Slovenskej republiky 

pre investície a informatizáciu 

 

 

 

 

________________________ 

Ing. Peter Ďurica 

generálny riaditeľ Národnej agentúry pre 

sieťové a elektronické služby 
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Príloha č. 1 ku Kontraktu na rok 2020 č. 1322/2019 

 

Plán úloh a činností NASES na rok 2020  

financovaných z príspevku úradu podpredsedu 

 
Kľúčové úlohy NASES v roku 2020 financované z príspevku úradu podpredsedu sú  

 

 správa, prevádzka a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET, 

 plnenie úloh národného prevádzkovateľa centrálnej informačnej infraštruktúry a centrálnej 

komunikačnej infraštruktúry Slovenskej republiky pre verejnú správu,  

 prevádzka a rozvoj Ústredného portálu verejnej správy (portál slovensko.sk), 

 prevádzka a rozvoj Slovenskej národnej certifikačnej autority, 

 prevádzka a rozvoj dátových centier a špecializovaných cloudových služieb. 

 

V súlade s čl. I Kontraktu na rok 2020 č. 1322/2019 úrad podpredsedu poskytuje príspevok NASES 

na plnenie odborných úloh v roku 2020 v oblasti informatizácie spoločnosti, správy a prevádzkovania 

elektronických komunikačných sietí, informačných technológií a služieb pre úrad podpredsedu, ostatné 

orgány štátnej správy, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré požadujú informácie, dáta z informačných 

systémov, databáz a registrov verejnej správy v nasledovnom členení na jednotlivé činnosti  

 

a) správa, prevádzkovanie a rozvoj vládnej dátovej siete GOVNET, 

b) prevádzkovanie a rozvoj Ústredného portálu verejnej správy a spoločných modulov podľa § 10 

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

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o e-Governmente) 

vrátane centrálneho úradného doručovania listinných rovnopisov elektronických úradných 

dokumentov a iné činnosti s tým spojené podľa Štatútu NASES, 

c) prevádzkovanie a rozvoj Ústredného kontaktného centra podľa zákona o e-Governmente, 

d) prevádzkovanie a rozvoj informačného systému pre platby a evidenciu správnych a súdnych 

poplatkov ako hlavná súčasť služby eKolok, 

e) prevádzkovanie informačného systému Centrálny bod s vyhradenej siete Ministerstva školstva, 

vedy, výskumu a športu SR v rámci projektu Digitálne učivo na dosah, 

f) prevádzkovanie a rozvoj informačného systému eDemokracia a otvorená vláda, 

g) prevádzkovanie a rozvoj eIDAS komponentu určeného na cezhraničnú výmenu 

autentifikačných správ v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru a jeho 

prepojenie s Ústredným portálom verejnej správy potrebné na cezhraničné využívanie 

elektronických služieb pre občanov SR a ostatných členských štátov EÚ, 

h) poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb orgánom verejnej moci prostredníctvom 

Slovenskej národnej certifikačnej autority, ktorá je kvalifikovaným poskytovateľom 

dôveryhodných služieb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 910/2014 o 

elektronickej identifikácii a dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom 

trhu a o zrušení smernice 1999/93/ES  a zákona č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách 

pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

i) realizovanie aplikácie projektov a informačných systémov z oblastí informatiky a 

informatizácie spoločnosti, 

j) vypracúvanie koncepcií a štandardov informačných systémov verejnej správy, zabezpečovanie 

ich realizácie a vypracúvanie odborných stanovísk k materiálom predkladaným na rokovanie 

vlády Slovenskej republiky, 
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k) poradenská, konzultačná, sprostredkovateľská a školiaca činnosť v oblasti informatiky, 

informačných sietí, elektronických komunikačných sietí, výpočtovej techniky, spracovania 

informácií vrátane organizácie konferencií, seminárov, tréningov, súťaží a výstav z oblasti 

informatiky a informatizácií spoločnosti, 

l) inžiniersko-projektová činnosť v oblasti informačných systémov a informatiky, 

m) poskytovanie elektronických služieb v oblasti informačných, komunikačných a sieťových 

technológií a sprostredkovania prístupu k sieti internet, 

n) projektovanie a tvorba webových stránok,  

o) spracovanie grafických návrhov prostredníctvom výpočtovej techniky, 

p) nákup, registrácia a správa internetových domén, 

q) propagačná činnosť z oblasti informatiky a informatizácie spoločnosti, 

r) tvorba európskych projektov zameraných na problematiku informatiky a informatizácie 

spoločnosti,  

s) prevádzkovanie a rozvoj projektov podľa Štatútu NASES,  

t) centrálne poskytovanie služieb pre oblasti otvorených údajov a dynamických údajov, 

u) centrálne overovanie a vytváranie dôveryhodných údajov z publikovaných údajov, 

v) plnenie úloh národného prevádzkovateľa centrálnej informačnej infraštruktúry a centrálnej 

komunikačnej infraštruktúry Slovenskej republiky pre verejnú správu,  

w) správa, prevádzkovanie a rozvoj systémov informačnej bezpečnosti a systémov na ochranu 

kyberpriestoru,  

x) prevádzkovanie a rozvoj dátových centier a poskytovanie špecializovaných cloudových služieb, 

y) outsourcing telekomunikačných služieb a služieb IT, 

z) vykonávanie vedeckých výskumných, vývojových a inovačných činností v oblasti 

informatizácie, informačno-komunikačných technológií, prevádzky sietí, otvorených údajov, 

dynamických údajov, dôveryhodných údajov a vykonávanie prenosu výsledkov vedeckého 

výskumu, vývoja a inovácií do praxe, realizácia a komplexná implementácia projektov 

z európskych štrukturálnych a investičných fondov, Kohézneho fondu a iných finančných 

nástrojov Európskej únie a zabezpečenie ich prevádzky. 

 

 



 
 

Príloha č. 2 ku Kontraktu na rok 2020 č. XXX/2019 

 

Príspevok zo štátneho rozpočtu na činnosť NASES na rok 2020 

Členenie výdavkov podľa ekonomickej 

klasifikácie 

Celkové výdavky            

zdroj 111 

z toho program 

0ET07 0EK1303 

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 4 293 714 € 4 293 714 € - 

620 – Poistné a príspevok do poisťovní 1 640 400 € 1 640 400 € - 

630 – Tovary a služby 11 295 829 € 1 699 605 € 9 596 224 € 

640 – Bežné transfery 60 169 € 60 169 € - 

Spolu 600 - Bežné výdavky 17 290 112 € 7 693 888 € 9 596 224 € 

Spolu 700 – Kapitálové výdavky 0 € 0 € 0 € 

Celkové rozpočtové výdavky 17 290 112 € 7 693 888 € 9 596 224 € 

 


