
KONTRAKT na rok 2023 

 

č. 4418/2022 

 

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

„kontrakt“)  

 

medzi účastníkmi kontraktu:  

 

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky  

Sídlo:     Pribinova 25, 811 09 Bratislava  

IČO:     50 349 287  

Štatutárny zástupca:  Mgr. Art. Veronika Remišová, ArtD., M.A., podpredsedníčka vlády a 

ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky  

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  

Číslo účtu:    SK52 8180 0000 0070 0055 7142  

 

(ďalej ako „MIRRI SR“)  

 

a  

 

Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby  

Sídlo:     Kollárova 8, 917 02 Trnava  

IČO:     42 156 424  

Štatutárny zástupca:   Ing. Pavel Karel, generálny riaditeľ  

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica  

Číslo účtu:   SK63 8180 0000 0070 0062 0770  

 

(ďalej ako „NASES“)  

 

(„MIRRI SR“ a „NASES“ ďalej spolu aj ako „účastníci kontraktu“).  

 

Preambula 

 

Účastníci kontraktu uzatvárajú tento kontrakt na rok 2023 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 MIRRI SR,  

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

správy a prevádzkovania elektronických komunikačných sietí, informačných technológií a 

služieb pre MIRRI SR, 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, Dodatku č.1 k Zriaďovacej listine zo dňa 17. júna 2020 a Dodatku č. 

2 k Zriaďovacej listine zo dňa 1. marca 2021 (ďalej len „Zriaďovacia listina“), ktoré 



zabezpečuje prostredníctvom príspevku zo štátneho rozpočtu, prostriedkov Plánu obnovy 

a odolnosti a prostriedkov štrukturálnych fondov Európskej únie,   

• je prevádzkovateľom Ústredného portálu verejnej správy (ďalej ako „ÚPVS“) a spoločných 

modulov v plnom rozsahu povinností MIRRI SR, ako správcu a tieto činnosti NASES 

vykonáva v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

je predmetom tohto kontraktu úprava práv a povinností účastníkov kontraktu v súvislosti so záväzkom 

MIRRI SR poskytnúť NASES príspevok zo štátneho rozpočtu – rozpočtové prostriedky z kapitoly 

MIRRI SR a prostriedky Plánu obnovy a odolnosti na financovanie vymedzených verejnoprospešných 

služieb špecifikovaných v bode 2, článku II Zriaďovacej listiny a 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 služieb, úloh a výstupov, 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 2023 do 31. decembra 2023, 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 MIRRI SR schválených v 

zákone o štátnom rozpočte na rok 2023.  

 

2. Celková výška príspevku na rok 2023 poskytnutého formou transferu je 38 179 527,- eur 

(slovom: tridsaťosemmiliónovstosedemdesiatdeväťtisícpäťstodvadsaťsedem eur) na bežné 

výdavky.  

 

3. V prípade zmeny limitu výdavkov kapitoly MIRRI SR alebo zmeny rozsahu služieb, úloh a 

výstupov NASES v roku 2023 je možné prehodnotiť výšku transferu na účely zabezpečenia 

finančného krytia obligatórnych výdavkov nevyhnutných na plnenie úloh NASES v súlade s 

týmto kontraktom.  

 

4. 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.  

 

5. MIRRI SR poskytne NASES príspevok nasledovne:  

 

a) sumu 9  544  881,75 eur (slovom: 

deväťmiliónovpäťstoštyridsaťštyritisícosemstoosemdesiatjeden eur a sedemdesiatpäť 

centov) najneskôr do 15. januára 2023,  

b) sumu 9 544 881,75 eur (slovom: 

deväťmiliónovpäťstoštyridsaťštyritisícosemstoosemdesiatjeden eur a sedemdesiatpäť 

centov) najneskôr do 07. apríla 2023,  



c) sumu 9 544 881,75 eur (slovom: 

deväťmiliónovpäťstoštyridsaťštyritisícosemstoosemdesiatjeden eur a sedemdesiatpäť 

centov) najneskôr do 07. júla 2023,  

d) sumu 9 544 881,75 eur (slovom: 

deväťmiliónovpäťstoštyridsaťštyritisícosemstoosemdesiatjeden eur a sedemdesiatpäť 

centov) najneskôr do 07. októbra 2023. 

 

6. Na základe odôvodnenej požiadavky NASES môže MIRRI SR poskytnúť príspevok aj vo 

vyšších sumách a v iných termínoch ako sú uvedené v odseku 5 tohto článku kontraktu.  

 

7. NASES je povinný pri nakladaní s poskytnutými rozpočtovými prostriedkami a ostatnými 

finančnými zdrojmi 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, 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.  

 

8. V zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov môže NASES použiť kapitálové 

výdavky na určený účel v termíne podľa § 8, ods. 4 tohto zákona a bežný transfer prijatý po    

31. júli, ktorý nebolo možné použiť do konca príslušného rozpočtového roka, môže NASES 

použiť v termíne podľa § 8, ods. 5 tohto zákona, resp. v zmysle zákonov upravujúcich tieto 

termíny osobitne. 

 

Čl. IV 

Práva a povinnosti účastníkov kontraktu 

 

1. MIRRI SR 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. MIRRI SR je oprávnené  

 

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.  



 

f) NASES sa zaväzuje  

 

a. plniť úlohy stanovené v Zriaďovacej listine, tomto kontrakte a v prílohe č. 1 

kontraktu,  

b. priebežne informovať MIRRI SR o plnení úloh vyplývajúcich zo Zriaďovacej 

listiny, kontraktu a prílohy č. 1 kontraktu, resp. o problémoch s ich plnením,  

c. dodržiavať rozpis príspevku na rok 2023 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.  

 

3. 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. požadovať úpravu rozpočtu 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 odôvodnené  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 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 MIRRI SR 

najneskôr do 31. marca 2024 formou  

 

• výkazov v systéme Štátnej pokladnice za rok 2023,  

• ročnej účtovnej závierky za rok 2023.  

 

3. Výročnú správu za rok 2023 je NASES povinná predložiť MIRRI SR najneskôr do 31. marca 2024 

a zverejniť ju na svojom webovom sídle najneskôr do 15. mája 2024.  

 



4. Verejný odpočet plnenia úloh kontraktu sa uskutoční po vypracovaní Výročnej správy za rok 2023 

na základe výzvy MIRRI SR 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. januára 2023.  

 

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 MIRRI SR 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:  

• Príloha č. 1 - Plán úloh a činností NASES na rok 2023 financovaných z príspevku 

MIRRI SR, 

• Príloha č. 2 – Príspevok zo štátneho rozpočtu na činnosť NASES na rok 2023. 

 

 

 

 

  

 

Bratislava, dňa 

 

 

 
 ______________________________________  

Mgr. Art. Veronika Remišová, ArtD., M.A. 

podpredsedníčka vlády a ministerka investícií, 

regionálneho rozvoja a informatizácie 

Slovenskej republiky 

Bratislava, dňa 

 

 
 

________________________________________  

Ing. Pavel Karel 

generálny riaditeľ Národnej agentúry pre sieťové 

a elektronické služby 

  

 

 

 

 

 



Príloha č. 1 ku Kontraktu na rok 2023 č. 4418/2022  

 

Plán úloh a činností NASES na rok 2023 

financovaných z príspevku MIRRI SR 
 

1. Služby, úlohy a výstupy NASES definované v bode 2, článku II Zriaďovacej listiny (predmet 

činnosti): 

 

 

Číslo 

úlohy 

Názov služby/úlohy Termíny plnenia 

1/2023 ÚPVS - Ústredný portál verejnej správy "slovensko.sk" 1.1.2023 - 31.12.2023 

2/2023 eDOV - eDemokracia a otvorená vláda 1.1.2023 - 31.12.2023 

3/2023 eID - elektronická identifikačná karta 1.1.2023 - 31.12.2023 

4/2023 eIDAS prístupový uzol v rámci systému EÚ 1.1.2023 - 31.12.2023 

5/2023 IS PEP + eKolok (elektronické kolky) 1.1.2023 - 31.12.2023 

6/2023 Slovensko v mobile 1.1.2023 - 31.12.2023 

8/2023 CSRU, OverSi (Centrálny systém referenčných údajov) 1.2.2023 - 31.12.2023 

9/2023 CISŠS - Centrálny IS štátnej služby 1.7.2023 - 31.12.2023 

10/2023 KDS - SNCA 1.1.2023 - 31.12.2023 

11/2023 GOVNET 1.1.2023 - 31.12.2023 

12/2023 DUD - manažment prístupových uzlov 1.1.2023 - 31.12.2023 

13/2023 SOC - Security operation center a SK-CERT 1.1.2023 - 31.12.2023 

14/2023 SD - ServiceDesk 1.1.2023 - 31.12.2023 

15/2023 Monitoring technologického prostredia 1.1.2023 - 31.12.2023 

17/2023 ÚKC - Ústredné kontaktné centrum 1.1.2023 - 31.12.2023 

18/2023 Workplace management 1.1.2023 - 31.12.2023 

19/2023 Manažment DC - Datacentra 1.1.2023 - 31.12.2023 

23/2023 Administratívna prevádzka a riadenie NASES 1.1.2023 - 31.12.2023 

27/2023 Call centrum pre projekt Zlepšovanie digitálnych zručností 

seniorov a distribúcia Senior tabletov 

1.1.2023 - 31.12.2023 

28/2023 Konzultačné služby  1.1.2023 - 31.12.2023 

31/2023 M-UPVS a KSDR - modernizácia Ústredného portálu 

verejnej správy 

1.1.2023 - 31.12.2023 

Pozn.: Služby/úlohy uvedené v zozname sú bližšie definované v dokumentoch „Špecifikácia 

služby/úlohy NASES“. 



2. Zoznam služieb/úloh NASES plánovaných pre rok 2023, ktoré budú bližšie špecifikované 

v samostatných dodatkoch tohto kontraktu: 

 

Číslo 

úlohy 

Názov služby/úlohy 

20/2023 Centrálna API Manažment Platforma 

21/2023 OOTS - jedenkrát a dosť v rámci EÚ 

22/2023 Prevádzkovateľ data2.gov.sk a code.gov.sk 

24/2023 CIP - obslužná zóna, web prístup, podporné služby  - ide 

len o rozšírenie projektu IS CSRÚ o jednotlivé moduly   

25/2023 MOU - Manažment osobných údajov  

26/2023 Hlavné webové sídlo MIRRI mirri.gov.sk 

29/2023 KAV 

34/2023 SOAR 

35/2023 Správa nadrezortného IAM 

36/2023 Prevádzka nadrezortného CI/CD  

37/2023 DI 

38/2023 Prevádzka produkčného uzla Európskej blockchainovej 

infraštruktúry 

39/2023 Serverhousing pre vládnu jednotku CSIRT 

40/2023 SLA manažment - aplikačný monitoring 

Pozn.: Služby/úlohy uvedené v zozname sú bližšie definované v dokumentoch „Špecifikácia 

služby/úlohy NASES“. 

 

 



 

Príloha č. 2 ku Kontraktu na rok 2023 č. 4418/2022 
 

Príspevok zo štátneho rozpočtu na činnosť NASES na rok 2023 

Členenie výdavkov podľa ekonomickej 

klasifikácie 

Celkové výdavky            

zdroj 111 

z toho program 

0ET 0EK 

610 – Mzdy, platy, služobné príjmy a OOV 6 786 239 € 6 786 239 € 0 € 

620 – Poistné a príspevok do poisťovní 2 513 285 € 2 513 285 € 0 € 

630 – Tovary a služby 28 650 068 € 2 797 743 € 25 852 325 € 

640 – Bežné transfery 229 935 € 229 935 € 0 € 

Spolu 600 - Bežné výdavky 38 179 527 € 12 327 202 € 25 852 325 € 

Spolu 700 – Kapitálové výdavky 0 € 0 € 0 € 

Celkové rozpočtové výdavky 38 179 527 € 12 327 202 € 25 852 325 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


