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ÚRAD PODPREDSEDU VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY  

PRE INVESTÍCIE A INFORMATIZÁCIU 

 

 

Dodatok č. 5 zo dňa 31. júla 2018  

k Organizačnému poriadku Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky  

pre investície a informatizáciu 

zo dňa 26. marca 2018 

 

 

V súlade so smernicou vedúceho Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície 

a informatizáciu č. 1/2016 zo dňa 28. júla 2016 o príprave, schvaľovaní a vydávaní interných 

riadiacich aktov v znení Dodatku č. 1 zo dňa 12. mája 2017 a v znení Dodatku č. 2 zo dňa 01. júna 

2017  

 

v y d á v a m 

 

 

tento Dodatok č. 5 k Organizačnému poriadku Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre 

investície a informatizáciu zo dňa 26. marca 2018 (ďalej len „Organizačný poriadok“). 

 

 

Čl. I 

 

Organizačný poriadok sa mení a dopĺňa takto: 

 

1. V časti „Zoznam skratiek“ sa za skratku „MSP – Mikro, malé a stredné podniky“ vkladá skratka 

„NBÚ – Národný bezpečnostný úrad“, za skratku „OP - Operačný program“ sa vkladá skratka 

„OP EVS – Operačný program Efektívna verejná správa“, za skratku „RO - Riadiaci orgán“ sa 

vkladá skratka „RO OP EVS – Riadiaci orgán pre Operačný program Efektívna verejná správa“ 

a vypúšťa sa skratka „PD SR - Partnerská dohoda Slovenskej republiky“. 

 

2. V Čl. 2 ods. 1 sa vypúšťajú body 3 a 4. 

 

Doterajšie body 5 až 16 sa označujú ako body 3 až 14. 

 

3. V Čl. 2 ods. 1 sa za bod 6 vkladá nový bod 7, ktorý znie: 

„7. Oddelenie bezpečnosti“. 

 

Doterajšie body 7 až 15 sa označujú ako body 8 až 16. 

 

4. V Čl. 2 ods. 1 sa bod 12 dopĺňa bodmi 12.1 až 12.3, ktoré znejú: 

„12.1 Oddelenie implementácie projektov OP TP 

12.2 Oddelenie technickej pomoci OP II 

12.3 Oddelenie národných projektov OP EVS“. 

 

5. V Čl. 2 ods. 1 bod 12 znie: 

„12. Sekcia digitálnej agendy 

12.1 Odbor priamo riadených programov EÚ a digitálnych infraštruktúr 

12.2 Odbor inovatívnych technológií a medzinárodnej spolupráce 
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12.2.1 Oddelenie jednotného digitálneho trhu a medzinárodnej spolupráce 

12.2.2 Oddelenie inovatívnych technológií“. 

 

6. V Čl. 2 ods. 1 sa bod 14.2 dopĺňa bodom 14.2.7, ktorý znie: 

„14.2.7 Oddelenie dátovej kancelárie“. 

 

7. V Čl. 2 ods. 1 sa za bod 12 vkladajú nové body 13 až 15, ktoré znejú: 

„13. Sekcia informačných technológií verejnej správy 

13.1 Kancelária sekcie informačných technológií verejnej správy 

13.2 Odbor architektúry eGovernmentu  

 13.2.1 Oddelenie dátovej kancelárie 

13.2.2 Oddelenie správy architektúry eGovernmentu 

13.2.3 Oddelenie governance a štandardov 

13.2.4 Oddelenie behaviorálnych inovácií 

 13.3 Odbor riadenia informačných technológií verejnej správy 

 13.3.1 Oddelenie programovej kancelárie 

13.3.2 Oddelenie pre správu licencií a centralizované obstaranie IT komodít  

13.3.3 Oddelenie riadenia kvality a strategickej komunikácie informatizácie 

spoločnosti 

13.4 Odbor riadenia IT projektov 

13.4.1 Oddelenie vývoja ITMS 

13.4.2 Oddelenie podporných činností ITMS 

13.4.3 Oddelenie koordinácie pre správu a prevádzku ITMS 

13.4.4 Oddelenie riadenia IT zdrojov verejnej správy 

13.4.5 Oddelenie riadenia implementácie IT projektov 

 

14. Sekcia kybernetickej bezpečnosti 

14.1 Vládna jednotka CSIRT 

14.1.1 Oddelenie technické 

14.1.2 Oddelenie NIKI 

14.1.3 Referát vzdelávania 

14.2 Odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti 

 

15. Sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti 

15.1 Odbor programovania a metodiky 

15.2 Odbor implementácie projektov 

15.3 Odbor finančného riadenia projektov“.  

 

Doterajšie body 15 a 16 sa označujú ako body 16 a 17. 

 

8. V Čl. 2 ods. 1 bod 16 sa vypúšťa bod 16.2.  

 

Doterajšie body 16.3 až 16.5 sa označujú ako body 16.2 až 16.4. 

 

9. V Čl. 2 odsek 5 znie: 

„/5/ Sekciami úradu podpredsedu sú: 

a) sekcia digitálnej agendy, 

b) sekcia informačných technológií verejnej správy, 

c) sekcia kybernetickej bezpečnosti, 

d) sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti, 
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e) sekcia centrálny koordinačný orgán, 

f) sekcia riadenia investícií.“. 

 

10. V Čl. 2 ods. 7 sa vypúšťa písmeno c). 

 

Doterajšie písmená d) až g) sa označujú ako písmená c) až f). 

 

11. V Čl. 2 ods. 7 písm. c) sa slová „riadenia informatizácie“ nahrádzajú slovami „informačných 

technológií verejnej správy“. 

  

12. V Čl. 2 ods. 7 sa vypúšťa písmeno h). 

 

13. V Čl. 2 odsek 9 znie: 

 

„/9/ Vládnu jednotku CSIRT, kanceláriu sekcie riadenia informatizácie, osobný úrad a 

analytický útvar riadi riaditeľ, ktorý má postavenie riaditeľa odboru.“. 

 

14. V Čl. 2 odsek 9 znie: 

„ /9/ Kanceláriu sekcie informačných technológií verejnej správy, osobný úrad a analytický 

útvar riadi riaditeľ, ktorý má postavenie riaditeľa odboru.“. 

 

15. V Čl. 4 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie: 

„g) oddelenie bezpečnosti,“.  

 

Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená h) až j). 

 

16. V Čl. 4 odsek 1 znie: 

„/1/ Vedúci úradu je vedúci štátny zamestnanec vo verejnej funkcii. Vedúceho úradu vymenúva a 

odvoláva vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) na návrh podpredsedu vlády, ktorému je 

zodpovedný za výkon svojej funkcie. V jeho priamej riadiacej pôsobnosti sú: 

a) kancelária vedúceho úradu, 

b) kancelária podpredsedu vlády, 

c) referát kontroly, 

d) oddelenie vnútorného auditu, 

e) oddelenie bezpečnosti, 

f)  sekcia digitálnej agendy, 

g) sekcia informačných technológií verejnej správy, 

h) sekcia kybernetickej bezpečnosti, 

i) sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti, 

j) sekcia centrálny koordinačný orgán, 

k) sekcia riadenia investícií.“. 

  

17. V Čl. 5 ods. 1 písm. d) sa slová „26 ods. 1“ nahrádzajú slovami „25 ods. 1“. 

 

18. V Čl. 5 ods. 1 písm. d) sa slová „25 ods. 1“ nahrádzajú slovami „23 ods. 1“. 

 

19. V Čl. 9 ods. 4 sa slová „riadenia informatizácie“ nahrádzajú slovami „informačných 

technológií verejnej správy“. 
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20. V Čl. 14 úvodnej vete sa slová „v čl. 14“ nahrádzajú slovami „v čl. 13“ a vypúšťajú sa písmená 

j) a k). 

 

Doterajšie písmeno l) sa označuje ako písmeno j). 

 

21. V Čl. 15 úvodnej vete sa slová „v článku 14“ nahrádzajú slovami „v čl. 13“. 

 

22. Články 17 a 18 sa vypúšťajú. 

 

Doterajšie Články 19 až 46 sa označujú ako Články 17 až 44. 

 

23. Za Článok 20 sa vkladá nový Článok 21, ktorý vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 21 

Oddelenie bezpečnosti 

 

Oddelenie bezpečnosti v rámci svojej vecnej pôsobnosti najmä:  

a) zabezpečuje plnenie úloh úradu v oblasti: 

1. príprav na obranu a civilnú ochranu, 

2.  hospodárskej mobilizácie, 

3. krízového riadenia, 

4. ochrany utajovaných skutočností na úseku 

4.1. personálnej bezpečnosti, 

4.2.  administratívnej bezpečnosti, 

4.3. fyzickej bezpečnosti a objektovej bezpečnosti, 

4.4. bezpečnosti technických prostriedkov, 

4.5.  priemyselnej bezpečnosti, 

5. manažérstva informačnej bezpečnosti, 

b) zabezpečuje plnenie  úloh z uznesení Bezpečnostnej rady SR a komunikáciu s Bezpečnostnou 

radou SR, 

c) vypracováva stanoviská a materiály do Bezpečnostnej rady SR, 

d)  zodpovedá za plnenie úloh v oblasti obrany štátu a hospodársko-mobilizačných príprav, 

e) vypracováva plán prípravy civilnej ochrany pre úrad, odborne a metodicky usmerňuje činnosť 

osôb pri civilnej ochrane a ich prípravu v prípade brannej pohotovosti štátu, 

f) vypracováva interné riadiace akty pre oblasť krízového riadenia a civilnej ochrany, 

g)  ako osobitné pracovisko zabezpečuje plnenie úloh krízového štábu a sekretariátu krízového 

štábu úradu a plnenia úlohy vyplývajúce zo zákona na ochranu utajovaných skutočností, 

h) vypracováva koncepciu v oblasti ochrany utajovaných skutočností a šifrovej ochrany, 

i) vypracováva interné riadiace akty v oblasti ochrany utajovaných skutočností a vykonávajú 

kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich ochranu 

utajovaných skutočností v rámci úradu, 

j) vypracováva  zoznam utajovaných skutočností úradu a zoznam funkcií úradu, pri ktorých 

výkone sa môžu oprávnené osoby oboznamovať s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia 

„Prísne tajné“, „Tajné“, „Dôverné“ a „Vyhradené“, 

k) zabezpečuje vyjadrenie NBÚ k oprávneniu osoby oboznamovať sa s utajovanými 

skutočnosťami stupňa utajenia „Prísne tajné“, „Tajné“, „Dôverné“ a zabezpečujú určenie osoby 

oprávnenej oboznamovať sa s utajovanými skutočnosťami stupňa utajenia „Vyhradené“ 

vedúcim úradu, 

l) zabezpečuje vedenie protokolu utajovaných skutočností v pôsobnosti úradu a vedenie registra 

utajovaných písomností cudzej moci vrátane evidencie, prideľovania, expedície a archivácie.“. 
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 Doterajšie články 21 až 46 sa označujú ako články 22 až 47. 

 

24. V Čl. 24 ods. 4 písm. c) bod 2 znie: 

„2. zabezpečuje niektoré úlohy v oblasti internej informačnej bezpečnosti v súčinnosti s 

manažérom informačnej bezpečnosti,“. 

 

25. Článok 26 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 26 

Odbor koordinácie projektov EŠIF 

 

/1/ Odbor koordinácie projektov EŠIF zabezpečuje projektovú podporu, koordináciu a finančné 

riadenie projektov v rámci priorít a opatrení technickej pomoci programov financovaných z OP 

TP na programové obdobie 2014 – 2020 vrátane horizontálnych priorít udržateľného rozvoja, OP 

II na programové obdobie 2014 – 2020, ďalej zabezpečuje projektovú podporu, koordináciu a 

finančné riadenie aj v rámci priorít a opatrení národného projektu financovaného z OP EVS na 

programové obdobie 2014 – 2020.  

 

/2/ Odbor koordinácie projektov EŠIF sa člení na: 

a) oddelenie implementácie projektov OP TP, 

b) oddelenie technickej pomoci OP II, 

c) oddelenie národných projektov OP EVS. 

 

/3/ Oddelenie implementácie projektov OP TP plní najmä tieto úlohy: 

a) zabezpečuje plynulé, efektívne využívanie prostriedkov technickej pomoci v rámci OP TP, 

b) komunikuje s RO OP TP na pravidelnej báze, 

c) zodpovedá za plánovanie, čerpanie finančných prostriedkov na realizáciu aktivít a 

implementáciu projektov financovaných z technickej pomoci, 

d) zabezpečuje proces prípravy, spracovania a administrácie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok z technickej pomoci a ich predkladanie na RO OP TP, 

e) spolupracuje s relevantnými útvarmi sekcie CKO, útvarmi plniacimi úlohy CKO a s inými 

externými subjektmi pri spracovávaní dokumentácie k implementácii projektov OP TP, 

f) zabezpečuje agendu súvisiacu s procesom prípravy Zmlúv o poskytnutí NFP pre projekty OP 

TP a ich následnú archiváciu, 

g) usmerňuje a spolupracuje s vecne príslušnými organizačnými útvarmi pri realizácii aktivít a 

čerpaní finančných prostriedkov v rámci technickej  pomoci, 

h) spolupracuje s odborom legislatívno-právnym pri vypracovaní návrhov zmlúv v rámci 

projektov v oblasti technickej pomoci, 

i) organizačne zabezpečuje v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi realizáciu oprávnených 

aktivít technickej pomoci, 

j) zabezpečuje prípravu a vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie na RO OP TP v 

spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi, 

k) vypracováva a predkladá monitorovacie správy projektov technickej pomoci na základe 

podkladov vecne príslušných organizačných útvarov, 

l) zabezpečuje monitoring, kontrolu a vyhodnocovanie efektívneho využívania zdrojov 

poskytnutých v rámci operácií technickej pomoci, 

m) vypracováva podklady vyplývajúce z uznesení vlády Slovenskej republiky za oblasť 

technickej pomoci, ak je to relevantné, 

n) spolupracuje s vecne príslušnými organizačnými útvarmi pri príprave strategických 

dokumentov a manuálov, 
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o) spolupracuje s odborom publicity pri realizácií publicity operačných programov pomocou 

implementácie príslušných aktivít v súlade so schváleným projektom, 

p) spolupracuje s odborom ekonomiky a technickej správy v oblasti rozpočtu kapitoly, tvorby 

rozpočtových opatrení, odhadov výdavkov a vypracováva a aktualizuje prehľady údajov o 

čerpaní a refundáciách finančných prostriedkov súvisiacich s technickou pomocou, 

q) spolupracuje pri tvorbe podkladov týkajúcich sa technickej pomoci do výročných správ,  

r) spolupracuje s odborom verejného obstarávania a na základe požiadaviek vecne príslušných 

organizačných útvarov v oblasti technickej pomoci za prijímateľa sa podieľa na procese 

verejného obstarávania, 

s) zabezpečuje zber údajov do IT monitorovacieho systému pre zhromažďovanie spoľahlivých 

finančných a štatistických informácií o vykonávaní technickej pomoci. 

 

/4/ Oddelenie technickej pomoci OP II plní najmä tieto úlohy: 

a) zabezpečuje plynulé, efektívne využívanie prostriedkov technickej pomoci v rámci prioritnej 

osi 8 technickej pomoci OP II, 

b) komunikuje s RO OP II na pravidelnej báze, 

c) zodpovedá za plánovanie, čerpanie finančných prostriedkov na realizáciu aktivít a 

implementáciu projektov financovaných z technickej pomoci zabezpečuje proces prípravy, 

spracovania a administrácie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z technickej pomoci a 

ich predkladanie na RO OP II, 

d) usmerňuje a spolupracuje s vecne príslušnými organizačnými útvarmi pri realizácii aktivít a 

čerpaní finančných prostriedkov v rámci technickej pomoci,  

e) spolupracuje s odborom legislatívno-právnym pri vypracovaní návrhov zmlúv v rámci 

projektov v oblasti technickej pomoci, 

f) organizačne zabezpečuje v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi realizáciu oprávnených 

aktivít technickej pomoci,  

g) zabezpečuje prípravu a vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie na RO v spolupráci 

s vecne príslušnými organizačnými útvarmi, 

h) vypracováva a predkladá monitorovacie správy projektov technickej pomoci na základe 

podkladov vecne príslušných organizačných útvarov, 

i) zabezpečuje monitoring, kontrolu a vyhodnocovanie efektívneho využívania zdrojov 

poskytnutých v rámci operácií technickej pomoci, 

j) vypracováva podklady vyplývajúce z uznesení vlády Slovenskej republiky za oblasť 

technickej pomoci, ak je to relevantné, 

k) spolupracuje s vecne príslušnými organizačnými útvarmi pri príprave strategických 

dokumentov a manuálov, 

l) spolupracuje s odborom publicity pri realizácií publicity operačného programu pomocou 

implementácie príslušných aktivít v súlade so schváleným projektom,  

m) spolupracuje s odborom ekonomiky a technickej správy v oblasti rozpočtu kapitoly, tvorby 

rozpočtových opatrení, odhadov výdavkov a vypracováva a aktualizuje prehľady údajov o 

čerpaní a refundáciách finančných prostriedkov súvisiacich s technickou pomocou, 

n) spolupracuje pri tvorbe podkladov týkajúcich sa technickej pomoci do výročných správ, 

o) spolupracuje s odborom verejného obstarávania a na základe požiadaviek vecne príslušných 

organizačných útvarov v oblasti technickej pomoci za prijímateľa sa podieľa na procese 

verejného obstarávania, 

p) zabezpečuje zber údajov do IT monitorovacieho systému pre zhromažďovanie spoľahlivých 

finančných a štatistických informácií o vykonávaní technickej pomoci.  

 

/5/ Oddelenie národných projektov OP EVS plní najmä tieto úlohy: 

a) zabezpečuje plynulé, efektívne využívanie prostriedkov z národných projektov OP EVS, 
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b) komunikuje s RO OP EVS na pravidelnej báze, 

c) zodpovedá za plánovanie, čerpanie finančných prostriedkov na realizáciu aktivít a 

implementáciu projektov financovaných z národných projektov, zabezpečuje proces prípravy, 

spracovania a administrácie žiadostí o nenávratný finančný príspevok z národných projektov, 

ich predkladanie na RO OP EVS, 

d) usmerňuje a spolupracuje s vecne príslušnými organizačnými útvarmi pri realizácii aktivít a 

čerpaní finančných prostriedkov v rámci národných projektov,  

e) spolupracuje s odborom legislatívno-právnym pri vypracovaní návrhov zmlúv v rámci 

projektov v oblasti národných projektov, 

f) organizačne zabezpečuje v spolupráci s vecne príslušnými útvarmi realizáciu oprávnených 

aktivít národných projektov,  

g) zabezpečuje prípravu a vypracovanie žiadostí o platbu a ich predkladanie na RO OP EVS v 

spolupráci s vecne príslušnými organizačnými útvarmi, 

h) vypracováva a predkladá monitorovacie správy národných projektov na základe podkladov 

vecne príslušných organizačných útvarov, 

i) zabezpečuje monitoring, kontrolu a vyhodnocovanie efektívneho využívania zdrojov 

poskytnutých v rámci národných projektov, 

j) vypracováva podklady vyplývajúce z uznesení vlády Slovenskej republiky, ak je to relevantné, 

k) spolupracuje s vecne príslušnými organizačnými útvarmi pri príprave strategických 

dokumentov a manuálov, 

l) spolupracuje s odborom publicity pri realizácií publicity operačného programu pomocou 

implementácie príslušných aktivít v súlade so schváleným projektom,  

m) spolupracuje s odborom ekonomiky a technickej správy v oblasti rozpočtu kapitoly, tvorby 

rozpočtových opatrení, odhadov výdavkov a vypracováva a aktualizuje prehľady údajov o 

čerpaní a refundáciách finančných prostriedkov súvisiacich s národným projektom , 

n) spolupracuje pri tvorbe podkladov týkajúcich sa národných projektov do výročných správ, 

o) spolupracuje s odborom verejného obstarávania a na základe požiadaviek vecne príslušných 

organizačných útvarov v oblasti národných projektov za prijímateľa sa podieľa na procese 

verejného obstarávania, 

p) zabezpečuje zber údajov do IT monitorovacieho systému pre zhromažďovanie spoľahlivých 

finančných a štatistických informácií o vykonávaní národného projektu.“. 

 

26. Článok 26 vrátane nadpisu znie: 

„Sekcia digitálnej agendy 

Čl. 26 

 

/1/ Sekcia sa člení na tieto útvary: 

a) odbor priamo riadených programov EÚ a digitálnych infraštruktúr,  

b) odbor inovatívnych technológií a medzinárodnej spolupráce. 

 

/2/ Sekcia plní úlohy úradu na úseku: 

a) tvorby politiky jednotného digitálneho trhu vrátane nových inovatívnych a disruptívnych 

technológií, 

b) vypracúva a implementuje národné stratégie pre jednotný digitálny trh, 

c) európskej a medzinárodnej agendy vrátane spolupráce s organizáciami ako OSN, OECD 

a iné, 

d) zastupovania úradu v medzinárodných orgánoch, pracovných, expertných technických 

skupinách a výboroch  EÚ pre oblasť jednotného digitálneho trhu vrátane eGovernmentu, 

e) koordinuje činnosti Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania,  
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f) managementu finančnej podpory projektov zameraných na rozvoj digitálnych zručností u 

členov Digitálnej koalície z finančného fondu Národnej domény (5 percent), 

g) pripravuje, koordinuje a implementuje priamo riadené programy v oblasti informatizácie 

spoločnosti, 

h) pripravuje riadenie medzinárodných projektov financovaných zo zdrojov EÚ a iných, 

i) vykonáva úlohy spojené s výkonom tzv. Broadband Competence Office, 

j) spolupracuje so sekciou informačných technológií verejnej správy na zabezpečení súladu 

národnej a EÚ legislatívy ako aj strategických dokumentov, 

k) spolupracuje so sekciou informačných technológií verejnej správy na implementácii novo 

schválenej európskej legislatívy a strategických dokumentov, 

l) spolupracuje so sekciou sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti na 

zabezpečovaní komplementarity a synergií medzi priamo riadenými programami a fondami 

EŠIF.“. 

 

27. Za Článok 26 sa vkladajú nové články 27 až 40, ktoré vrátane nadpisov znejú: 

„Čl. 27 

Odbor priamo riadených programov EÚ a digitálnych infraštruktúr 

 

Odbor monitoruje a vykonáva nasledujúce činnosti: 

 

a) zabezpečuje procesy spojené so zapájaním SR do medzinárodných projektov informatizácie 

spoločnosti spolufinancovaných z programov EÚ a iných medzinárodných fondov, 

b) podieľa na príprave dotačných schém s cieľom zvýšenia čerpania slovenských subjektov z 

priamo riadených programov, 

c) monitoruje a vyhodnocuje výzvy na podávanie projektov, ktoré sú vhodné na zapojenie ÚPVII 

a ostatných orgánov verejnej správy do projektov v oblasti informatizácie spoločnosti, 

d) monitoruje výzvy na podávanie projektov a informuje verejnosť o možnostiach zapojenia, 

e) vykonáva aktivity kontaktného bodu a organizuje komunikačné aktivity na zvýšenie 

povedomia o priamo riadených programoch, 

f) koordinuje plnenie úloh na národnej úrovni vyplývajúcich zo zastupovania SR v štruktúrach 

priamo riadiacich a koordinačných skupinách EK najmä pre ISA2 a Nástroja pre spájanie 

Európy (CEF Telecom), 

g) monitoruje a vyhodnocuje pokrok zapojenia SR v  priamo riadených programoch najmä ISA2 

a Nástroja pre spájanie Európy (CEF Telecom), 

h) vytvára kľúčovú znalostnú a projektovú platformu pre participáciu slovenských subjektov 

v priamo riadených programoch EÚ s presahom na digitálnu agendu od roku 2021-2027 ako 

sú napr. CEF 2.0 a Digital Europe, 

i) vyhodnocuje úspešnosť čerpania priamo riadených programov z obdobia 2021-2027, 

j) vykonáva projektový a finančný management na cezhraničných projektoch Úradu 

financovaných z priamo riadených programov v oblasti informatizácie spoločnosti, 

k) spolupracuje so sekciou sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti na príprave 

nového programového obdobia, spolupracuje so sekciou sprostredkovateľského orgánu 

informatizácie spoločnosti na zabezpečovaní komplementarity a synergií medzi priamo 

riadenými programami a fondami EŠIF, 

l) pripravuje a koordinuje stratégie a implementáciu širokopásmového internetu Slovenska. 

 

Čl. 28 

Odbor inovatívnych technológií a medzinárodnej spolupráce 

 

/1/ Odbor inovatívnych technológií a medzinárodnej spolupráce sa člení na: 
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a) oddelenie jednotného digitálneho trhu a medzinárodnej spolupráce,  

b) oddelenie inovatívnych technológií. 

 

/2/ Oddelenie jednotného digitálneho trhu a medzinárodnej spolupráce: 

a) tvorí štátnu politiku v oblasti jednotného digitálneho trhu v spolupráci s ostatnými ústrednými 

orgánmi a koordinuje jej uskutočňovanie, 

b) za účelom budovania a posilňovania digitálnej ekonomiky koordinuje zainteresované strany 

a uskutočňuje potrebné aktivity, 

c) vypracúva národné stratégie v kontexte jednotného digitálneho trhu, 

d) koordinuje a implementuje opatrenia vyplývajúce z národnej stratégie jednotného digitálneho 

trhu, 

e) monitoruje, analyzuje a hodnotí dosahované výsledky a navrhuje nápravné opatrenia na plnenie 

cieľov štátnej politiky v oblasti informatizácie spoločnosti, 

f) zabezpečuje analýzu a monitoring štatistických ukazovateľov na národnej a medzinárodnej 

úrovni v oblasti informatizácie spoločnosti, 

g) zaväzuje sekciu informačných technológií verejnej správy a sekciu sprostredkovateľského 

orgánu informatizácie spoločnosti k spolupráci pri zabezpečení analýzy a monitoringu 

štatistických ukazovateľov na národnej a medzinárodnej úrovni v oblasti informatizácie 

spoločnosti, 

h) koordinuje a zabezpečuje úlohy, ktoré pre SR vyplývajú z medzinárodných zmlúv v oblasti 

informatizácie spoločnosti, ako aj členstva v medzinárodných orgánoch a inštitúciách, vrátane 

vyhodnocovania indikátorov a spracúvania hodnotení voči EÚ, 

i) koordinuje a zabezpečuje úlohy vyplývajúce z členstva v  OECD, OSN v oblasti jednotného 

digitálneho trhu , 

j) na úrovni Rady Európskej únie a jej prípravných orgánov v rozsahu svojej pôsobnosti 

zabezpečuje tvorbu rámcových pozícií SR k otvoreným nelegislatívnym a legislatívnym 

otázkam, 

k) na úrovni EK a jej expertných a technických skupín v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje 

tvorbu rámcových pozícií SR k otvoreným nelegislatívnym a legislatívnym otázkam, 

l) zodpovedá za EÚ agendu a presadzovanie záujmov SR na všetkých úrovniach Rady 

zodpovednej za oblasť informatizácie spoločnosti, 

m) na úrovni Slovenska v spolupráci s IT Asociáciou Slovenska koordinuje činnosti Digitálnej 

koalície, 

n) management finančnej podpory pre účely podpory aktivít Digitálnej koalície z fondu na 

podporu internetovej komunity v zmysle zmluvy s SK NIC, 

o) zabezpečuje bilaterálnu spoluprácu v oblasti informatizácie spoločnosti 

p) spolupracuje na tvorbe pozičných dokumentov a implementácie pri príprave nového 

Viacročného finančného rámca EÚ 2021-2027, 

q) vytvára a koordinuje prípravu a implementáciu programov najmä Digitálnej Európy, CEF 

Digital v úzkej synergii s novým programovým obdobím a ostatnými priamo riadenými 

programami. 

 

/3/ Oddelenie inovatívnych technológií: 

a) zodpovedá za koordináciu implementácie záverov EÚ a príslušných strategických dokumentov 

týkajúcich sa inovatívnych technológií najmä ako blockchain a umelá inteligencia ako aj iných 

disruptívnych riešení, 

b) zabezpečuje zastupovanie SR v medzinárodných skupinách a výboroch týkajúcich sa 

inovatívnych technológií najmä ako blockchain a umelá inteligencia ako aj iných disruptívnych 

riešení, 
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c) participuje na tvorbe vstupov pre oblasť inovatívnych technológií v rámci prípravy nového 

programového obdobia,   

d) participuje na tvorbe politík štátu s cieľom vytvoriť efektívny a funkčný digitálny ekosystém 

na národnej úrovni (digitálne inovačné huby, HPC/superpočítače, AI centrum excelentnosti, 

Centrum pre blockchain ako aj iných priorít programu Digitálnej Európy) pričom sa podieľa sa 

aj na vypracovaní štúdií,      

e) spolupracuje so štátnymi inštitúciami, vedeckými kapacitami, súkromným sektorom vrátane 

start-upov, s cieľom hľadať riešenia a synergické efekty pri tvorbe a implementácii digitálneho 

ekosystému na národnej úrovni 

f) aktívne propaguje možnosti financovania implementácie inovatívnych technológií najmä cez 

priamo riadene projekty EÚ ako sú Digitálna Európa, CEF-Digital, Horizon Europe v novom 

programovom období.  

 

Sekcia informačných technológií verejnej správy 

Čl. 29 

 

 

/1/ Sekcia sa člení na tieto útvary: 

a) kancelária sekcie informačných technológií verejnej správy, 

b) odbor architektúry eGovernmentu, 

c) odbor riadenia informačných technológií verejnej správy, 

d) odbor riadenia IT projektov. 

 

/2/ Sekcia plní úlohy úradu na úseku: 

a) prípravy vecného obsahu legislatívnych zmien pre oblasť informatizácie a informačných 

technológií verejnej správy, tvorí metodické usmernenia pre oblasť eGovernmentu a vydáva 

štandardy pre informačné systémy verejnej správy, 

b) sledovania stavu a hodnotenia rozvoja informatizácie spoločnosti a informačných technológií 

verejnej správy, 

c) usmerňovania tvorby a schvaľovania koncepcií rozvoja informačných systémov a technológií 

verejnej správy, 

d) koordinácie správy „top level“ domény .SK, 

e) koordinácie budovania informačných systémov a technológií verejnej správy na národnej 

a medzinárodnej úrovni, 

f) členstva v Stálej pracovnej komisii Legislatívnej rady vlády pre posudzovanie vybraných 

vplyvov za úrad; v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov je 

gestorom vplyvov na informatizáciu spoločnosti, 

g) plánovania, rozvoja a prevádzky informačných systémov a technológií, pri ktorých je Úrad 

v pozícii správcu alebo prevádzkovateľa, 

h) riadenia hodnoty informačných technológií verejnej správy. 

 

Čl. 30 

Kancelária sekcie informačných technológií verejnej správy 

 

Kancelária sekcie informačných technológií verejnej správy je výkonným a pomocným útvarom 

sekcie informačných technológií verejnej správy. Zabezpečuje pomoc pri plnení úloh generálneho 

riaditeľa sekcie informačných technológií verejnej správy súvisiacich s riadením a činnosťou 

sekcie, pričom plní najmä nasledujúce úlohy: 

a) zabezpečuje koordinačné práce a agendu sekcie, 
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b) komplexne pripravuje a zabezpečuje pracovné programy sekcie a organizuje pracovné porady 

sekcie,  

c) prijíma a eviduje došlé písomnosti, koordinuje ich vybavenie, vedie písomnú dokumentáciu a 

archivuje písomnosti súvisiace s činnosťou kancelárie, 

d) poskytuje právny servis pre generálneho riaditeľa sekcie,  

e) zabezpečuje a sleduje plnenie úloh,  vedie evidenciu úloh pridelených sekcii, 

f) zabezpečuje a koordinuje stanoviská pre podpredsedu vlády a vedúceho úradu k vybraným 

materiálom do vlády a jej poradných orgánov, 

g) zabezpečuje a koordinuje stanoviská pre podpredsedu vlády a vedúceho úradu k vybraným 

materiálom do vlády a jej poradných orgánov týkajúcich sa aj OPII. 

 

Čl. 31 

Odbor architektúry eGovernmentu 

 

/1/ Odbor architektúry eGovernmentu sa člení na: 

a) oddelenie dátovej kancelárie, 

b) oddelenie governance a štandardov, 

c) oddelenie správy architektúry eGovernmentu, 

d) oddelenie behaviorálnych inovácií. 

 

/2/ Odbor architektúry eGovernmentu plní najmä tieto úlohy: 

a) oddelenie dátovej kancelárie 

1. vykonáva funkciu správcu zoznamu základných číselníkov verejnej správy,  

2. vykonáva funkciu gestora základného číselníka CL000644 Úseky verejnej správy, 

CL000645 Agendy verejnej správy, CL000646 Životné situácie, CL004001 Identifikátor, 

CL010138 Jednotka meny, CL010139 Druh adresy, CL.010112 Zdrojový register, 

3. vykonáva funkciu správcu zoznamu referenčných údajov štátu, zabezpečuje 

pripomienkovanie, schvaľovanie a publikovanie referenčných údajov, 

4. vykonáva aktivity centrálnej Dátovej kancelárie pre informačné systémy verejnej správy, 

5. zastrešuje projektový tím a aktivity vykonávané v rámci projektu Zlepšenie využívania 

údajov vo verejnej správe: 

5.1 tvorba metodík pre manažment údajov vrátane dátovej kvality, podpora tvorby 

štandardov ISVS, návrh a správa centrálneho modelu údajov verejnej správy, 

meranie kvality údajov, 

5.2 riadenie vyhlasovania referenčných údajov a prepájania údajov, 

5.3 podpora realizácie služby Moje dáta a správa údajov o subjekte, 

5.3 podpora zavádzania analytického spracovania údajov, 

5.5 podpora zvýšenia rozsahu a kvality otvorených údajov, 

5.6 podpora pri úprave legislatívy na zabezpečenie efektívnejšieho riadenia a správy 

dát, 

5.7 realizácia školení a workshopov ako pristupovať k údajom, 

b) oddelenie governance a štandardov 

1. tvorí pravidlá riadenia a uskutočňovania štátnej politiky v oblasti informatizácie 

spoločnosti a informačných technológií verejnej správy (metodiky, štandardy), 

2. pripravuje vecný obsah a navrhuje zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov 

upravujúcich proces informatizácie spoločnosti a predkladá ich odboru legislatívno – 

právnemu na zabezpečenie legislatívneho procesu a schvaľovania, 

3. koordinuje tvorbu, pripomienkovanie a schvaľovanie štandardov pre informačné systémy 

a technológie verejnej správy a zabezpečuje ich vydávanie, 

4. administratívne zabezpečuje činnosť pracovných štandardizačných skupín a komisie pre 
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štandardy ISVS a ITVS, 

5. zabezpečuje monitorovanie a kontrolu dodržiavania štandardov pre informačné systémy 

a technológie verejnej správy a navrhuje sankcie za porušenie povinností,  

6. vykonáva funkciu národného koordinátora pre medzinárodnú interoperabilitu a národný 

rámec interoperability, 

7. v spolupráci s oddelením správy architektúry eGovernmentu a oddelením programovej 

kancelárie analyzuje a vypracúva stanoviská k doložke vplyvov na informatizáciu 

spoločnosti v súlade s Jednotnou metodikou na posudzovanie vybraných vplyvov, 

8. kontroluje dodržiavanie povinností, ktoré povinným osobám ustanovuje zákon č. 305/2013 

Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a 

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

a zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy v znení neskorších 

predpisov, navrhuje opatrenia na nápravu zistených nedostatkov a navrhuje sankcie za 

porušenie povinností, 

c) oddelenie správy architektúry eGovernmentu 

1. vypracúva a  analyzuje Národnú koncepciu informatizácie verejnej správy (ďalej len 

„NKIVS“), koordinuje jej realizáciu v častiach týkajúcich sa architektúry, 

2. usmerňuje tvorbu koncepcií rozvoja informačných systémov verejnej správy povinných 

osôb, schvaľuje tieto koncepcie, monitoruje, analyzuje a hodnotí stav ich realizácie, 

navrhuje opatrenia na riešenie aktuálnych otázok, 

3. koordinuje budovanie informačných systémov verejnej správy na národnej a nadnárodnej 

úrovni najmä z hľadiska ich interoperability, 

4. koordinuje aktivity súvisiace s riadením architektúry informačných systémov verejnej 

správy, 

5. pripravuje informácie pre vládu SR o stave rozvoja informačných systémov verejnej 

správy, 

6. je gestorom (biznis vlastníkom) centrálneho MetaIS, 

7. spolupracuje pri hodnotení stavu elektronických služieb v súlade s medzinárodnými 

metodikami, 

8. vykonáva metodickú podporu pre používateľov MetaIS, vypracúva metodiky a usmernenia 

pre MetaIS,  

9. predkladá návrhy na optimalizáciu procesov a odstránenie nedostatkov a návrhy na 

zavedenie nových funkcionalít MetaIS a na zmenu a vylepšenie existujúcich funkcionalít 

MetaIS, 

10. koordinuje politiku riadenia, kontroly a nastavenia používateľských prístupov do MetaIS, 

11. vzdeláva a školí používateľov MetaIS,  

12. monitoruje integritu a kvalitu dát v MetaIS pred publikovaním na ÚPVS,  

13. koordinuje aktivity monitoringu, komunikačnej a technologickej infraštruktúry 

poskytujúcej služby verejnej správe a verejnosti a navrhuje opatrenia na riešenie 

aktuálnych otázok, 

14. koordinuje aktivity súvisiace s vytváraním a prevádzkovaním komunikačnej infraštruktúry 

verejnej správy, 

15. metodicky riadi štátne cloudové centrá v súlade so štandardmi, metodikami a princípmi 

architektúry informačných systémov verejnej správy,  

d)  oddelenie behaviorálnych inovácií 

1. zodpovedá za definovanie a implementáciu stratégie využitia behaviorálnych inovácií 

v oblasti informatizácie verejnej správy, 

2. riadi, koordinuje a vykonáva činnosti prvej hlavnej aktivity projektu Zlepšenie digitálnych 

služieb prostredníctvom behaviorálnych inovácií – Zriadenie ekosystému behaviorálnych 

inovácií, ktorá pokrýva nasledovné činnosti: 
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- prenos vedomostí od zahraničných expertov v oblasti uplatnenia a aplikácie 

behaviorálnych inovácií v prostredí verejnej správy a digitálnych služieb verejnej správy, 

- identifikácia vízie a konkrétnych cieľov v oblasti behaviorálnych inovácií v prostredí 

verejnej správy SR, 

- vytvorenie základnej sady dokumentov opisujúcich behaviorálne inovácie a ich prínosu 

pre verejnú správu a služby štátnej správy pre účely realizácie školení zamestnancov 

verejnej správy a šírenia myšlienok tejto oblasti, 

- zaradenie do eGovernance modelu riadenia, koordinácia s oddelením programovej 

kancelárie a otvorenie spolupráce s jednotlivými rezortami, 

- tvorba pravidiel riadenia a aplikácie behaviorálnych intervencií v oblasti informatizácie 

spoločnosti (metodiky, štandardy) pre potreby biznis vlastníkov digitálnych služieb a ich 

pravidelná aktualizácia dopĺňaná o získané skúsenosti z realizovaných experimentov 

vrátane „Príručky pre zlepšenie elektronických služieb pomocou behaviorálnych 

inovácií“, 

- vytvorenie Rady pre behaviorálne inovácie a tvorba pravidelnej správy o činnostiach 

kancelárie, 

- formulovanie požiadaviek na IT prostredie pre potreby A/B testovania,  

- príprava, koordinácia a realizácia školení pre zamestnancov verejnej správy v oblasti 

aplikácie behaviorálnych intervencií, 

3. riadi, koordinuje a vykonáva činnosti druhej hlavnej aktivity projektu Zlepšenie 

digitálnych služieb prostredníctvom behaviorálnych inovácií – „Identifikácia príležitostí a 

plánovanie intervencií“, ktorá pokrýva nasledovné činnosti: 

- realizácia analýzy vybraných životných situácií z pohľadu behaviorálnych inovácii 

vrátane koordinácie tvorby Benchmarku Životných situácií z pohľadu možných uplatnení 

behaviorálnych inovácií a Katalógu možných opatrení v rámci životných situácií z 

pohľadu behaviorálnych inovácií, 

- realizácia analýz návrhov elektronických služieb pri nových projektoch z pohľadu 

behaviorálnych intervencií, 

- meranie spokojnosti  s digitálnymi službami vrátane koordinácie realizácie Prieskum 

spokojnosti s elektronickými službami VS s aplikáciou sledovania elementov 

behaviorálnych inovácii, 

- konzultovanie možných behaviorálnych intervencií pre záujemcov z pohľadu verejnej 

správy, 

4. riadi, koordinuje a vykonáva činnosti tretej hlavnej aktivity projektu Zlepšenie digitálnych 

služieb prostredníctvom behaviorálnych inovácií – „Realizácia inovácií“, ktorá pokrýva 

nasledovné činnosti: 

- koordinácia tvorby metodík pre realizáciu experimentov (A/B testovania a Náhodného 

kontrolovaného testovania), 

- riadenie, koordinácia, realizácia a vyhodnocovanie experimentov (A/B testovania a 

Náhodného kontrolovaného testovania (randomized controlled trials – RCT)),  

- dohľad nad zavádzaním behaviorálnych intervencií v praxi, 

- meranie efektivity aplikovaných behaviorálnych intervencií. 

 

Čl. 32 

Odbor riadenia informačných technológií verejnej správy 

 

/1/ Odbor riadenia informačných technológií verejnej správy sa člení na: 

a) oddelenie programovej kancelárie, 

b) oddelenie pre správu licencií a centralizované obstaranie IT komodít,  

c) oddelenie riadenia kvality a strategickej komunikácie informatizácie spoločnosti. 
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/2/ Odbor riadenia informačných technológií verejnej správy plní najmä tieto úlohy: 

a) oddelenie programovej kancelárie 

1. zodpovedá za tvorbu akčného plánu aktivít a projektov v oblastí vývoja informatizácie 

verejnej správy v súlade s NKIVS, indikátormi pre eGovernment podľa eGovernment 

benchmarku a efektívnym čerpaním finančných prostriedkov z EŠF a rozpočtu, 

2. koordinuje na programovej úrovni budovanie informačných systémov  verejnej správy a v 

spolupráci s inými oddeleniami zabezpečuje súlad s akčným plánom a strategickými 

prioritami podľa NKIVS, 

3. zhromažďuje, analyzuje, hodnotí stav a vypracúva pravidelné správy o realizácii  aktivít a 

projektov v oblasti informatizácie so sledovaním, vyhodnocovaním závislostí, rizík a  

časových harmonogramov jednotlivých projektov, 

4. slúži ako prvá eskalačná úroveň pre otvorené otázky v oblasti budovania eGovernment na 

medzirezortnej úrovni, 

5. zabezpečuje programové riadenie závislostí medzi rezortami za účelom synchronizácie a 

riadenia integračných aktivít za účelom kompletizácie životných situácií v prípade 

izolovaného vývoja jednotlivých rezortných informačných systémov,  

6. vypracúva príslušné metodiky a príručky pre projektové riadenie, štúdie uskutočniteľnosti, 

zabezpečuje realizáciu školení k metodike a dohliada a je gestorom pre nástroj pre riadenie 

projektov a portfólia, zabezpečuje riadenie prínosov vo väzbe na riadenie zmien a rizík 

projektov  informatizácie verejnej správy, 

7. zabezpečuje riadenie zmien projektov v súčinnosti s ostatnými odbormi, ktoré sú povolané 

prispieť k vyhodnoteniu zmeny, 

8. podporuje povinné osoby v oblasti projektového riadenia, 

9. vedie a aktualizuje dokumentáciu programovej kancelárie, 

10. poskytuje poradenstvo pri iniciácii projektov a tvorbe reformných zámerov a posudzuje 

ich súlad s akčným plánom a prioritami pre informatizáciu IS VS, 

11. definuje politiky, pravidlá a štandardy v oblasti riadenia IT zdrojov vo verejnej správe, 

12. definuje metodiky, pravidlá a postupy riadenia efektívnosti eGovernmentu, finančné 

analýzy na základe metodík cost-benefit analýzy a total-cost-of-ownership, posudzuje 

plánovanie finančných zdrojov na informačné technológie v návrhu štátneho rozpočtu a 

zmenách rozpočtu IT výdavkov prostredníctvom MetaIS, 

b) oddelenie pre správu licencií a centralizované obstaranie IT komodít 

1. koordinuje a vykonáva aktivity súvisiace s licencovaním SW pre verejnú správu, správu 

globálnych licenčných zmlúv a správu SW nástroja pre ich evidenciu, ktorými sú: 

- predkladanie návrhov modelov licencovania,  

- posudzovanie požiadaviek na čerpanie prostriedkov, 

- posudzovanie a vyhodnocovanie žiadostí o nové licencie a žiadostí o zapojenie do 

centrálnych zmlúv, 

- schvaľovanie čerpania rámcových zmlúv,  

- evidencia centrálnych licencií, vrátane ich aktualizácie,  

- zabezpečovanie tvorby metodík zapájania OVM do centrálnych zmlúv a dohľad nad 

správnym licencovaním existujúcich zmlúv,  

- zabezpečovanie analýz a tvorby metodík pre určovanie správneho modelu licencovania 

(Microsoft, Oracle, SAP a iných SW licencii),  

- zabezpečovanie prípravy podkladov na verejné obstarávanie, 

2. navrhuje stratégiu a zabezpečuje podklady, analýzy, zostavy a štúdie pre efektívny, 

centrálny nákup služieb a tovarov pre OVM, ktorými sú hardware (PC, notebooky, tablety, 

atď.), antivírová ochrana a akýchkoľvek iných bezpečnostných riešení, mobilné 

telekomunikačné služby (vrátane dátových), hlasové služby (VoIP), dátové služby, 
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3. koordinuje aktivity súvisiace s využívaním OOS vo verejnej správe, 

c) oddelenie riadenia kvality a strategickej komunikácie informatizácie spoločnosti 

1. podieľa sa na tvorbe metodiky riadenia kvality implementácie informatizácie spoločnosti 

spolu s oddelením programovej kancelárie a ďalšími organizačnými útvarmi úradu, ako aj 

externými prispievateľmi, 

2. podieľa sa na tvorbe metodiky strategickej komunikácie implementácie informatizácie 

spoločnosti spolu s odborom publicity a ďalšími organizačnými útvarmi úradu, ako aj 

externými prispievateľmi, 

3. predkladá vedúcemu úradu na schválenie metodiku riadenia kvality implementácie 

informatizácie spoločnosti a metodiku strategickej komunikácie implementácie 

informatizácie spoločnosti, 

4. vykonáva priebežnú revíziu a obsahovú oponentúru vybraných čiastkových a úplných 

výstupov IT projektu financovaného z EŠIF najmä z PO7 OPII, riadenia rizík, riadenia 

závislostí a finančného riadenia IT projektu financovaného z EŠIF najmä z PO7 OPII a 

eskalácií v rámci projektovej organizácie, 

5. podieľa sa na riadení IT projektu financovaného z EŠIF najmä z PO7 OPII, na dodržiavaní 

postupov projektového a programového riadenia, dohliada na jeho riadenie a posudzuje 

výstupy z jeho riadenia v zmysle výnosu o štandardoch pre informačné systémy verejnej 

správy č. 55/2014 Z. z. a následne pripravuje a prezentuje reporty a stanoviská pre riadiace 

orgány IT projektu financovaného z EŠIF najmä z PO7 OPII vrátane jeho gestora, 

vedúceho úradu, ako aj ďalšie organizačné útvary úradu a tretie strany, 

6. vykonáva revíziu a obsahovú oponentúru záverečnej správy (vybraných záverečných 

správ) IT projektov financovaných z EŠIF najmä z PO7 OPII alebo programov, vrátane 

prípravy a prezentácie pre riadiace orgány IT projektu financovaného z EŠIF najmä z PO7 

OPII vrátane jeho gestora, vedúceho úradu, ako aj ďalšie organizačné útvary úradu a tretie 

strany, 

7. v spolupráci s odborom publicity pripravuje a predkladá na schválenie vedúcemu úradu 

plán strategickej komunikácie pre jednotlivé IT projekty financované z EŠIF najmä z PO7 

OPII (v súlade s plánom pre globálnu komunikáciu PO7 OPII), 

8. v spolupráci s odborom publicity koordinuje prípravu komunikačných plánov pre 

jednotlivé IT projekty financované z EŠIF najmä z PO7 OPII a implementáciu 

marketingovej stratégie, 

9. v spolupráci s odborom publicity pripravuje hlavný kreatívny koncept a jeho adaptáciu pre 

jednotlivé IT projekty financované z EŠIF najmä z PO7 OPII , a to pre kompletnú 

nadlinkovú komunikáciu, digitálne médiá a sociálne siete; odbor publicity zabezpečí a riadi 

všetky aktivity nadlinkovej komunikácie jednotlivých IT projektov financovaných z EŠIF 

najmä z PO7 OPII (TV, rádio, out of home, printové médiá), a to vrátane digitálnej 

komunikácie, výkonnostného marketingu a marketingu na sociálnych sieťach, 

10. v spolupráci s odborom publicity koordinuje aktivity podlinkovej komunikácie 

jednotlivých IT projektov financovaných z EŠIF najmä z PO7 OPII vrátane public 

relations týchto IT projektov, 

11. v spolupráci s odborom publicity kontroluje časový harmonogram, ktorý zobrazuje 

rozloženie projektov marketingovej komunikácie počas roka a poskytne obraz o 

vzájomnej nadväznosti prebiehajúcich aktivít. 

 

Čl. 33 

Odbor riadenia IT projektov 

 

/1/ Odbor riadenia IT projektov v rámci svojej činnosti najmä:  
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a) zabezpečuje projektový manažment informačných systémov v správe úradu, vrátane podpory 

prevádzky a modifikácií informačných systémov, 

b) zabezpečuje integrácie informačných systémov v správe úradu na iné informačné systémy, 

c) definuje pravidlá a vykonáva funkciu správcu informačných systémov v správe, 

d) zodpovedá za vývoj, prevádzku a administráciu systému ITMS a usmerňuje v oblasti 

používania systému ITMS, 

e) zabezpečuje podporné činnosti a vecnú implementáciu projektov, kde prijímateľom NFP je 

odbor riadenia IT projektov,  

f) vykonáva metodickú a technickú podporu pre používateľov ITMS,  

g) zabezpečuje reporting údajov z informačného systému ITMS, 

h) zabezpečuje riadenie kvality v zmysle vytvorenej a schválenej metodiky riadenia kvality 

implementácie informatizácie spoločnosti a vykonáva dohľad súladu a revidovanie výstupov 

IT projektov financovaných z EŠIF najmä z PO7 OPII, 

i) spolupracuje na tvorbe metodiky strategickej komunikácie informatizácie spoločnosti spolu s 

odborom publicity a ďalšími organizačnými útvarmi úradu, a externými prispievateľmi a 

koordinuje realizáciu v spolupráci s odborom publicity pre IT projekty financované z EŠIF 

najmä z PO7 OPII (v súlade s plánom pre globálnu komunikáciu PO7 OPII), 

j) vykonáva funkciu správcu všetkých informačných systémov verejnej správy úradu, vrátane 

administrátora systémov, 

k) vykonáva technickú podporu pre používateľov informačných systémov verejnej správy úradu. 

 

/2/ Odbor riadenia IT projektov pri plnení činností týkajúcich sa zabezpečenia funkcionalít ITMS 

v oblasti metodiky systému riadenia spolupracuje so sekciou CKO. 

 

/3/ Odbor riadenia IT projektov sa organizačne člení na:  

a) oddelenie vývoja ITMS,  

b) oddelenie podporných činnosti ITMS, 

c) oddelenie koordinácie pre správu a prevádzku ITMS, 

d) oddelenie riadenia IT zdrojov verejnej správy, 

e) oddelenie riadenia implementácie IT projektov. 

 

/4/ Oddelenie vývoja ITMS najmä:  

a) zabezpečuje vývoj a modifikáciu ITMS, 

b) spolupracuje s oddelením riadenia implementácie IT projektov, pri riadení projektového 

cyklu projektov ITMS od predbežných analýz po uvoľňovanie jednotlivých funkcionalít do 

prevádzky,  

c) spolupracuje pri spracovaní návrhov funkcionalít ITMS a ich implementácii v praxi 

s príslušnými útvarmi sekcie CKO, Ministerstvom financií Slovenskej republiky a inými 

externými subjektmi, 

d) gestoruje analýzu požiadaviek na rozvoj a zmeny ITMS, analyzuje realizovateľnosť 

jednotlivých požiadaviek a rozhoduje o realizácii jednotlivých požiadaviek s oddelením 

riadenia implementácie IT projektov, 

e) spolupracuje s relevantnými útvarmi sekcie CKO a s inými externými subjektmi pri 

spracovávaní riadiacej dokumentácie k implementácii EŠIF, 

f) zastrešuje proces tvorby funkčných špecifikácií, zadaní a analýz pre rozvoj a modifikáciu 

ITMS, 

g) spolupracuje s oddelením riadenia implementácie IT projektov pri procese uvoľňovania 

vyvinutých funkcionalít ITMS do praxe,  

h) spolupracuje s dodávateľom ITMS pri nasadzovaní upgrade systému ITMS a pri dodaní 

požadovaných modifikácií existujúceho systému alebo dodaní nových aplikácií/funkcionalít,  
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i) spolupracuje s oddelením koordinácie pre správu a prevádzku ITMS pri vykonávaní 

testovania ITMS a monitorovaní korektnej funkčnosti ITMS a pri spracovaní vzdelávacieho 

obsahu k ITMS, 

j) spolupracuje s oddelením koordinácie pre správu a prevádzku ITMS a s inými externými 

subjektmi pri poskytovaní podpory používateľom ITMS, 
k) spolupracuje s oddelením podporných činností ITMS pri vecnej príprave a návrhoch 

projektov súvisiacich s náplňou odboru v oblasti plnenia funkcionality prijímateľa technickej 
pomoci, schvaľuje  ich výstupy v zmysle kompetenčnej relevancie a poskytuje súčinnosť pri 
vypracovaní ŽoNFP, ŽoP a  monitorovacích správ v  súvislosti  s realizáciou projektov. 

 

/5/ Oddelenie podporných činností ITMS najmä: 

a) zabezpečuje funkcie sekretariátu Riadiaceho výboru projektu ITMS a pracovných skupín 

v gescii ITMS,  

b) v spolupráci s odborom koordinácie projektov EŠIF pripravuje ročné projektové plány a 

podieľa sa na tvorbe rozpočtu za odbor riadenia IT projektov,  

c) riadi vecnú implementáciu projektov a monitoruje portfólio projektov ITMS,  

d) spolupracuje s ostatnými oddeleniami odboru riadenia IT projektov pri vzdelávacích 

procesoch používateľov ITMS, 

e) zabezpečuje agendu informačnej bezpečnosti systému ITMS, 

f) zabezpečuje za odbor riadenia IT projektov pripomienkovanie právnych predpisov, interných 

aktov a iných predpisov alebo dokumentov publikovaných sekciou CKO, 

g) spolupracuje pri tvorbe metodických pokynov a iných dokumentov publikovaných sekciou 

CKO týkajúcich sa oblasti ITMS, 

h) zabezpečuje procesy v oblasti verejného obstarávania súvisiacu s ITMS , vrátane aktualizácie 

plánu verejných obstarávaní, 

i) zabezpečuje zmluvnú agendu v rámci odboru súvisiacu s ITMS.   

 

/6/ Oddelenie koordinácie pre správu a prevádzku ITMS najmä: 

a) spolupracuje s prevádzkovateľom ITMS na zabezpečení prevádzky ITMS, dostupnosti, 

funkčnosti a korektnosti fungovania ITMS, 

b) definuje a zastrešuje procesy integrácie ITMS na iné informačné systémy, najmä verejnej 

správy, spolupracuje s oddelením vývoja ITMS pri implementácii rozhraní, spolupracuje 

s prevádzkovateľom ITMS na zabezpečení funkčnosti a korektnosti fungovania rozhraní, 

c) riadi a koordinuje procesy testovania ITMS, vykonáva testovanie ITMS po zmene funkčnosti 

ITMS, monitoruje korektnú funkčnosť ITMS, 

d) koordinuje politiku riadenia, kontroly a nastavenia používateľských prístupov do ITMS, 

v spolupráci s prevádzkovateľom ITMS zabezpečuje riešenie otázok vzniknutých v oblasti 

používateľských prístupov, 

e) poskytuje podporu používateľom ITMS, spolupracuje pri odstraňovaní prvkov nesúladu 

a kolízie v ITMS spôsobenej nesprávnymi pracovnými postupmi alebo nesprávnym 

spracovaním používateľmi, 

f) predkladá návrhy na optimalizáciu procesov a odstránenie nedostatkov a návrhy na zavedenie 

nových funkcionalít ITMS a na zmenu a vylepšenie existujúcich funkcionalít ITMS, 

g) vypracováva v spolupráci s oddelením podporných činností ITMS, dodávateľom a 

prevádzkovateľom ITMS usmernenia a manuály pre používanie, prevádzku a podporu ITMS, 

h) spolupracuje s Úradom vlády Slovenskej republiky v oblasti vzdelávania a školenia 

používateľov ITMS, 

i) monitoruje integritu a kvalitu dát ITMS, 

j) zodpovedá za prípravu extraktov dát a reporting, zodpovedá za poskytovanie údajov z ITMS 

relevantným útvarom, orgánom alebo subjektom. 
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/7/ Oddelenie riadenia IT zdrojov verejnej správy: 

a) koordinuje a riadi udržateľnosť a rozvoj informačného systému Integrovaných obslužných 

miest, 

b) definuje pravidlá a vykonáva funkciu správcu informačného systému Integrovaných 

obslužných miest, 

c) koordinuje a riadi udržateľnosť a rozvoj informačného systému Centrálna správa 

referenčných údajov, 

d) zabezpečuje udržateľnosť a rozvoj centrálneho MetaIS. 

 

/8/ Oddelenie riadenia implementácie IT projektov: 

a) definuje a riadi zásady a postupy projektového cyklu projektov, 

b) definuje architektonickú víziu a stratégiu projektov, 

c) vykonáva analýzy efektívnosti, návrhy procesov a ich optimalizáciu, 

d) spolupracuje pri definovaní nových funkcionalít, zmien funkcionalít a ich implementácii,  

e) spolupracuje s relevantnými útvarmi a s inými externými subjektmi pri spracovávaní 

dokumentácie k návrhu projektov, 

f) spolupracuje pri rozhodovaní o realizácii jednotlivých požiadaviek na rozvoj a zmeny 

projektov, 

g) spolupracuje na realizácii finančných analýz nových a optimalizovaných funkcionalít 

informačných systémov, 

h) spolupracuje pri komunikácii a prezentácii výsledkov oddelenia, 

i) zabezpečuje protypovanie a testovanie návrhov nových funkcionalít ITMS, 

j) podieľa sa na procese uvoľňovania vyvinutých funkcionalít ITMS do praxe, spolupracuje s 

dodávateľom ITMS pri nasadzovaní upgrade systému ITMS a pri dodaní požadovaných 

modifikácií existujúceho systému alebo dodaní nových aplikácií/funkcionalít, 

k) spolupracuje s oddelením koordinácie pre správu a prevádzku ITMS pri vykonávaní 

testovania ITMS a monitorovaní korektnej funkčnosti ITMS a pri spracovaní vzdelávacieho 

obsahu k ITMS, 

l) spolupracuje s oddelením koordinácie pre správu a prevádzku ITMS a s inými externými 

subjektmi pri poskytovaní podpory používateľom ITMS. 

 

Sekcia kybernetickej bezpečnosti 

Čl. 34 

 

/1/ Sekcia sa člení na tieto útvary: 

a) odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti, 

b) vládna jednotka CSIRT. 

 

/2/ Sekcia plní úlohy úradu na úseku: 

a) zabezpečovania kontinuálneho zlepšovania celkovej úrovne kybernetickej a informačnej 

bezpečnosti vo verejnej správe,    

b) tvorby a realizácie jednotnej stratégie riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo 

verejnej správe, 

c) tvorby a implementácie jednotnej metodickej bázy pre postupy a bezpečnostné opatrenia 

kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo verejnej správe, 

d) monitorovania dodržiavania postupov a bezpečnostných opatrení kybernetickej a informačnej 

bezpečnosti vo verejnej správe, 

e) kontinuálneho zlepšovania zavedených postupov a bezpečnostných opatrení kybernetickej a 

informačnej bezpečnosti vo verejnej správe, 
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f) monitorovania a hodnotenie stavu kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe, 

g) tvorby a realizácie stratégie zabezpečovania a zlepšovania kybernetickej bezpečnosti vo 

verejnej správe, 

h) plánovania rozvoja a zavádzania inovatívnych riešení v rámci kybernetickej bezpečnosti vo 

verejnej správe, 

i) zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe a spolupráce s inštitúciami v 

rámci Slovenskej republiky, 

j) zabezpečovania kybernetickej bezpečnosti a súvisiacich agend v rámci medzinárodnej 

spolupráce, 

k) vytvárania a zlepšovania bezpečnostného povedomia vo verejnej správe, 

l) prevádzky vládnej jednotky CSIRT.  

 

Čl. 35 

Odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti 

 

Odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti v rámci svojej činnosti najmä:  

a) tvorí a realizuje stratégie kybernetickej a informačnej bezpečnosti pre verejnú správu, 

b) vytvára a kontinuálne zlepšuje jednotný rámec metodických postupov a štandardov pre oblasť 

kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo verejnej správe, 

c) presadzuje, kontroluje a koordinuje implementácie jednotného rámca metodických postupov 

a štandardov pre oblasť kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo verejnej správe, 

d) strategicky vyhodnocuje, reportuje stav kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo verejnej 

správe, 

e) koordinuje ochranu osobných údajov vo verejnej správe, 

f) šíri osvetu a zvyšuje bezpečnostné povedomie vo verejnej správe, 

g) komunikuje so zúčastnenými stranami v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti, 

h) spoluprácuje s akademickou obcou, odbornou verejnosťou a profesijnými združeniami, 

i) komunikuje so zahraničnými partnerskými organizáciami v oblasti kybernetickej 

a informačnej bezpečnosti, 

j) analyzuje a plánuje zdroje na rozvoj kybernetickej a informačnej bezpečnosti vo verejnej 

správe, 

k) predkladá návrhy na legislatívne zmeny v oblasti kybernetickej a informačnej bezpečnosti. 

  

Čl. 36 

Vládna jednotka CSIRT 

 

/1/ Vládna jednotka CSIRT v rámci svojej činnosti najmä: 

a) monitoruje a zhromažďuje informácie o úrovni informačnej a kybernetickej bezpečnosti 

v Slovenskej republike, o aktuálnych hrozbách a rizikách voči NIKI, 

b) spolupracuje so zahraničnými sesterskými organizáciami a reprezentuje Slovenskú republiku v 

oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti na medzinárodnej úrovni, 

c) poskytuje kontaktné miesto pre zahraničných partnerov upozorňujúcich na informačno-

bezpečnostné incidenty zasahujúce NIKI, 

d) plní funkcie súvisiace s postavením vládneho CSIRT-u podľa príslušných právnych predpisov 

v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti, a to najmä spoluprácu s inými CSIRT-ami 

v Slovenskej republike,  
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e) realizuje výskum a vývoj v oblasti informačných technológií zameraný na tvorbu centrálnej 

informačnej a komunikačnej infraštruktúry na národnej úrovni v rozsahu svojich kompetencií, 

f) vypracováva Koncepciu rozvoja služieb vládnej jednotky CSIRT,  

g) zabezpečuje prevádzku a rozvoj IKT vládnej jednotky CSIRT a webového sídla vládnej 

jednotky CSIRT, 

h) vedie evidenciu incidentov, 

i) vedie evidenciu pracovných postupov, 

j) rieši informačno-bezpečnostné incidenty v Slovenskej republike v spolupráci s vlastníkmi a 

prevádzkovateľmi postihnutých častí celej národnej informačnej komunikačnej infraštruktúry 

Slovenskej republiky (ďalej len „NIKI“), telekomunikačnými operátormi, poskytovateľmi 

internetových služieb a prípadne inými štátnymi orgánmi (napr. polícia, vyšetrovatelia, súdy),  

k) buduje a rozširuje znalosti verejnosti vo vybraných oblastiach informačnej a kybernetickej 

bezpečnosti, 

l) podieľa sa na vzdelávaní ďalších špecialistov a zvyšovaní všeobecného povedomia v oblasti 

informačnej a kybernetickej bezpečnosti, 

m) rozširuje a prehlbuje znalosti svojich spolupracovníkov z informačnej a kybernetickej 

bezpečnosti, 

n) zbiera, spracováva a poskytuje  informácie z oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti 

verejnosti a štátnym orgánom, 

o) poskytuje aktívne a proaktívne asistenčné a zásahové činnosti pri riešení bezpečnostných 

incidentov, 

p) efektívne spolupracuje v oblasti poskytovaných služieb a informačnej a kybernetickej 

bezpečnosti s orgánmi štátnej správy, verejnej správy, vzdelávacími a výskumnými 

inštitúciami, právnickými a fyzickými osobami (poskytovateľmi internetu, telekomunikačnými 

operátormi, dodávateľmi IKT služieb), 

q) zúčastňuje sa na príprave a plnení medzinárodných zmlúv, vypracúva návrhy na medzinárodnú 

spoluprácu z pozície národného CSIRT v Slovenskej republike, 

r) spolupracuje s organizačnými útvarmi úradu v oblasti informačnej a kybernetickej bezpečnosti,  

s) vedie evidenciu spolupracujúcich subjektov a kontaktných osôb, 

t) vedie katalóg služieb vládnej jednotky CSIRT. 

 

/2/ Vládna jednotka CSIRT sa organizačne člení na:  

a) oddelenie technické, 

b) oddelenie NIKI,  

c) referát vzdelávania 

 

/3/ Oddelenie technické plní najmä úlohy uvedené v odseku 1, písmeno a) až h), m) až q), r), s), t) 

a spolupracuje pri plnení ostatných úloh vládnej jednotky CSIRT. 

 

/4/ Oddelenie NIKI plní najmä úlohy uvedené v odseku 1 písmeno i), m) až q) a  spolupracuje pri 

plnení ostatných úloh vládnej jednotky CSIRT. 

 

/5/ Referát vzdelávania plní najmä úlohy uvedené v odseku 1 písmeno k) až n) a spolupracuje pri 

plnení ostatných úloh vládnej jednotky CSIRT. 

 

Sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti 

Čl. 37 
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/1/ Sekcia sa člení na tieto útvary: 

a) odbor implementácie projektov,  

b) odbor finančného riadenia projektov, 

c) odbor programovania a metodiky. 

 

/2/ Sekcia plní úlohy úradu na úseku: 

a) riadenia a implementácie OPIS ako sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom, 

b) riadenia a implementácie prioritnej osi 7 OPII ako sprostredkovateľský orgán,  

c) zastupovania úradu vo veciach týkajúcich sa nového programového obdobia 2021 – 2027, 

d) spolupracuje so sekciou informačných technológií verejnej správy pri príprave projektov 

financovaných z prioritnej osi 7 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a príprave 

nového programového obdobia 2021 – 2027. 

 

Čl. 38 

Odbor implementácie projektov 

 

Odbor implementácie projektov plní najmä tieto úlohy: 

a) zabezpečuje spolufinancovanie OPIS zo štátneho rozpočtu a spolufinancovanie PO7 OPII zo 

štátneho rozpočtu, 

b) zabezpečuje vypracovanie zámerov národných projektov, ich zmien a zmien v zozname 

národných projektov a ich predloženie na schválenie Riadiacemu výboru prioritnej osi 7 

Informačná spoločnosť OPII, 

c) zabezpečuje prijímanie a registráciu žiadostí o NFP, 

d) zabezpečuje administratívne overenie žiadostí o NFP, 

e) zabezpečuje odborné hodnotenie žiadostí o NFP a primerané technicko-organizačné 

podmienky pre odborné hodnotenie žiadostí o NFP odbornými hodnotiteľmi, 

f) zabezpečuje výber žiadostí o NFP,   

g) zabezpečuje vydávanie rozhodnutí žiadostí o NFP, 

h) zabezpečuje vydávanie rozhodnutí v odvolacom konaní vo veciach žiadostí o NFP, 

i) zabezpečuje konanie o preskúmaní rozhodnutia mimo odvolacieho konania vo veciach žiadostí 

o NFP z vlastného podnetu SO alebo podnetu žiadateľa a vydanie rozhodnutia SO, 

j) zabezpečuje uzatváranie a podpisovanie zmlúv o poskytnutí NFP s prijímateľmi na základe 

vydaných rozhodnutí o schválení žiadosti o NFP, 

k) zabezpečuje zverejňovanie uzavretých zmlúv o poskytnutí NFP, 

l) overuje spolufinancovanie projektov zo zdrojov prijímateľa, 

m) zabezpečuje pohľadávky pri uzatváraných zmluvách o NFP, 

n) zabezpečuje monitorovanie projektov realizovaných v rámci OPIS a OPII, 

o) zabezpečuje implementáciu projektov OPIS a OPII, 

p) zabezpečuje zmenové konanie okrem výkonu administratívnej kontroly verejného 

obstarávania, 

q) prijíma, eviduje a vyhodnocuje monitorovacie správy od prijímateľov,  

r) vypracováva a vyhodnocuje analýzu rizík projektov, 

s) spolupracuje s odborom programovania a metodiky pri návrhu opatrení na odstránenie 

nedostatkov z interného hodnotenia a zistení auditu/kontroly implementácie OPIS a OPII, 

t) zabezpečuje proces ukončovania projektov OPIS a OPII, 

u) zabezpečuje implementáciu veľkých projektov PO7 OPII,  

v) zabezpečuje zaslanie rozhodnutia EK o schválení, resp. neschválení veľkého projektu 

elektronicky príslušnému žiadateľovi, členom Monitorovaciemu výboru OPII, centrálnemu 

koordinačnému orgánu a certifikačnému orgánu,  
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w) vykonáva administratívnu kontrolu iných skutočností projektov OPIS v zmysle platných 

právnych predpisov EÚ a legislatívy SR, interných riadiacich aktov, metodických postupov a 

usmernení ÚVO, OA, CO, CKO a RO, 

x) vykonáva kontrolu na mieste projektov OPIS a finančnú kontrolu na mieste projektov OPII v 

zmysle platných právnych predpisov EÚ a legislatívy SR, interných riadiacich aktov, 

metodických postupov a usmernení ÚVO, OA, CO, CKO a RO, 

y) pri výkone administratívnej kontroly iných skutočností a výkone kontroly na mieste/ finančnej 

kontroly na mieste, spolupracuje s ďalšími odbormi v rámci sekcie a sekciou informačných 

technológií verejnej správy a sekciou kybernetickej bezpečnosti 

z) zabezpečuje vedenie a aktualizáciu údajov v ITMS2014+, 

aa) vypracováva plán kontrol a vypracováva správy o vykonaných kontrolách, 

bb) predkladá CO a RO Výkaz o kontrolách na mieste/Výkaz o finančných kontrolách na mieste, 

cc) uchováva všetky podklady týkajúce sa implementácie projektov. 

 

Čl. 39 

Odbor finančného riadenia projektov 

 

Odbor finančného riadenia projektov plní najmä tieto úlohy: 

a) zabezpečuje koncepčnú a metodickú podporu v oblasti finančného riadenia projektov 

informatizácie spoločnosti, 

b) zabezpečuje podporu pri finančnom riadení projektov OPIS a OPII,  

c) prijíma a eviduje žiadosti prijímateľov o platbu, vykonáva administratívnu finančnú kontrolu 

žiadostí o platbu, ktorá zahrňuje formálnu a vecnú kontrolu s cieľom overenia reálnosti, 

oprávnenosti, správnosti, aktuálnosti a neprekrývania sa nárokovaných výdavkov, súladu s 

legislatívou SR a EÚ týkajúcej sa najmä štátnej pomoci, verejného obstarávania, rovností 

príležitostí, ochrany životného prostredia, publicity a pod.,  

d) schvaľuje a predkladá platobnej jednotke Ministerstva financií SR žiadosti prijímateľa o platbu, 

e) sleduje čerpanie rozpočtu projektov a schvaľuje ich prípadné zmeny, 

f) zabezpečuje riešenie nezrovnalostí týkajúcich sa projektov PO7 OPII a vypracováva a 

predkladá správy o zistenej nezrovnalosti certifikačnému orgánu, 

g) vypracováva a predkladá odhad očakávaných výdavkov certifikačnému orgánu, 

h) spolupracuje s odborom programovania a metodiky pri návrhu opatrení na odstránenie 

nedostatkov z interného hodnotenia a zistení auditu/kontroly implementácie OPIS a OPII, 

i) zabezpečuje vysporiadanie finančných vzťahov v rámci projektu v súlade s právnymi predpismi 

SR a/alebo EÚ, 

j) vykonáva zaznamenávanie údajov do ITMS2014+,  

k) zabezpečuje archiváciu dokumentácie. 

 

Čl. 40 

Odbor programovania a metodiky 

 

Odbor programovania a metodiky plní najmä tieto úlohy: 

a) zabezpečuje podklady do OPIS a OPII a súvisiacich dokumentov, 

b) vypracováva interný manuál procedúr SORO OPIS, jeho aktualizácie a zabezpečuje jeho 

predloženie na schválenie RO OPIS. 

c) vypracováva manuál procedúr SO OPII a jeho aktualizácie. 

d) vypracováva schémy štátnej pomoci a schémy „de minimis“ v rámci OPII, 

e) vypracováva hodnotiace kritériá a výberové kritériá (ak je to relevantné) PO7 OPII a 

zabezpečuje ich predloženie na schválenie Monitorovaciemu výboru OPII, 
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f) vypracováva príručky pre žiadateľa, príručky pre prijímateľa, príručky pre odborných 

hodnotiteľov a ďalšiu riadiacu dokumentáciu pre implementáciu PO7 OPII, vrátane usmernení 

pre žiadateľov a prijímateľov, ktoré všeobecne dopĺňajú postupy SORO a SO,  

g) zabezpečuje poskytnutie súčinnosti RO pri aktualizácii a vypracovaní relevantnej riadiacej 

dokumentácie na úrovni OPII v zodpovednosti RO (napr. Opis systému riadenia a kontroly), 

h) zabezpečuje vypracovanie a aktualizáciu štatútu a rokovacieho poriadku Riadiaceho výboru pre 

Prioritnú os 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a jeho 

predloženie na schválenie Monitorovaciemu výboru OPII, 

i) zabezpečuje prípravu a vyhlasovanie projektových zámerov, výziev na predkladanie žiadostí 

o NFP, vrátane vyzvaní na predloženie projektu (národného alebo veľkého projektu), 

j) spolupracuje s OA pri audite pripravenosti riadiacich a kontrolných systémov v rámci 

PO7 OPII pri uplatňovaní skúseností získaných v súvislosti s riadením a implementáciou 

OPIS, 

k) spolupracuje so sekciou informačných technológií verejnej správy pri vypracovávaní 

harmonogramu výziev a plánu vyhlasovania výziev/vyzvaní za PO7 OPII v súlade so 

Systémom riadenia EŠIF a/alebo ďalšou metodickou dokumentáciou CKO a CO a zasiela ich 

RO, 

l) zabezpečuje zmenu a zrušenie výzvy, 

m) predkladá požiadavky a podklady na aktualizáciu zoznamu veľkých projektov RO,  

n) zabezpečuje výber odborných hodnotiteľov v procese odborného hodnotenia za PO7 OPII, 

vrátane uzatvárania dohôd o vykonaní práce s externými hodnotiteľmi,  

o) zabezpečuje priebežné odovzdávanie informácií RO v rámci zabezpečovania podkladov do 

priebežných, výročných správ a záverečnej správy o vykonávaní programu a iných 

relevantných správ podľa usmernenia RO, 

p) poskytuje súčinnosť RO na vykonávanie hodnotenia OPIS a OPII, 

q) vykonáva metodickú a technickú podporu pri zadávaní údajov do ITMS2014+, 

r) zabezpečuje vytváranie a aktualizáciu prístupov do ITMS2014+, 

s) zabezpečuje súčinnosť pri výkone auditov/kontrol a certifikačných overovaní v subjektoch od 

fázy prípravy vyžiadanej dokumentácie až po fázu odpočtu splnenia nápravných opatrení, 

t) pripravuje stanoviská k zisteniam z auditov/kontrol/certifikačných overovaní, 

u) zabezpečuje prípravu nového programového obdobia v spolupráci s ostatnými relevantnými 

sekciami úradu.“. 

 

Doterajšie Články 27 až 40 sa označujú ako Články 41 až 54. 

 

28. V Čl. 30 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie: 

„g) oddelenie dátovej kancelárie.“. 

 

29. V Čl. 30 ods. 2 písm. c) sa vypúšťajú body 16 až 20. 

 

30. V Čl. 30 sa odsek 2 dopĺňa písmenom g), ktoré znie: 

„g) oddelenie dátovej kancelárie 

1. vykonáva funkciu správcu zoznamu základných číselníkov verejnej správy,  

2. vykonáva funkciu gestora základného číselníka CL000644 Úseky verejnej správy, 

CL000645 Agendy verejnej správy, CL000646 Životné situácie, CL004001 Identifikátor, 

CL010138 Jednotka meny, CL010139 Druh adresy, CL.010112 Zdrojový register, 

3. vykonáva funkciu správcu zoznamu referenčných údajov štátu, zabezpečuje 

pripomienkovanie, schvaľovanie a publikovanie referenčných údajov, 

4. vykonáva aktivity centrálnej Dátovej kancelárie pre informačné systémy verejnej správy, 
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5. zastrešuje projektový tím a aktivity vykonávané v rámci projektu Zlepšenie využívania 

údajov vo verejnej správe: 

5.1 tvorba metodík pre manažment údajov vrátane dátovej kvality, podpora tvorby 

štandardov ISVS, návrh a správa centrálneho modelu údajov verejnej správy, 

meranie kvality údajov, 

5.2 riadenie vyhlasovania referenčných údajov a prepájania údajov, 

5.3 podpora realizácie služby Moje dáta a správa údajov o subjekte, 

5.4 podpora zavádzania analytického spracovania údajov, 

5.5 podpora zvýšenia rozsahu a kvality otvorených údajov, 

5.6 podpora pri úprave legislatívy na zabezpečenie efektívnejšieho riadenia a správy 

dát, 

5.7 realizácia školení a workshopov ako pristupovať k údajom.“. 

 

31. V Čl. 34 ods. 5 písm. j) sa slová „PD SR“ nahrádzajú slovami „Partnerskej dohody SR“. 

 

32. Článok 38 vrátane nadpisu znie: 

„Čl. 38 

Odbor prierezových priorít 

 

/1/ Odbor prierezových priorít najmä: 

a) koordinuje plnenie cieľov vyplývajúcich z Partnerskej dohody SR na roky 2014–2020 pre 

horizontálny princíp Udržateľný rozvoj (ďalej len „HP UR“),  

b) koordinuje ukončovanie programového obdobia 2007–2013 vo vzťahu k horizontálnym 

prioritám informačná spoločnosť (ďalej len „HP IS“) a trvalo udržateľný rozvoj (ďalej len „HP 

TUR“) Národného strategického referenčného rámca na roky 2007–2013,  

c) zabezpečuje výkon funkcie národného spolukoordinátora stratégie Európa 2020, vrátane 

európskeho semestra a jeho implementácie, 

d) koordinuje spoluprácu relevantných zainteresovaných  pri napĺňaní Stratégie výskumu 

a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (ďalej len „RIS3“) prostredníctvom monitorovania 

a vyhodnocovania implementačného plánu, 

e) spolupracuje pri koordinácii nástrojov podpory EÚ, iniciatív EÚ a makroregionálnych stratégií 

v podmienkach SR z hľadiska zabezpečovania synergických účinkov a komplementarít medzi 

EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR za účelom zabezpečenia inteligentného, 

udržateľného a inkluzívneho rastu,  

f) spolupracuje pri príprave nového programového obdobia 2021-2027 za účelom zabezpečenia 

inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. 

 

/2/ Odbor okrem činností uvedených v odseku 1 ďalej najmä:  

a) koordinuje plnenie cieľov vyplývajúcich z Partnerskej dohody SR na roky 2014 -2020 vo 

vzťahu k HP UR,  

b) plní funkciu koordinačného pracoviska pre HP UR,  

c) spolupracuje s RO pri zabezpečovaní implementácie HP UR,  

d) metodicky usmerňuje, poskytuje poradenstvo a konzultácie pre RO v oblasti HP UR,  

e) podieľa sa na zabezpečení informovania a publicity o cieľoch HP UR v kontexte Partnerskej 

dohody SR na roky 2014 -2020,  

f) vykonáva hodnotenie HP UR a  podieľa sa na zabezpečovaní externého hodnotenia HP UR, 

g) plní funkciu koordinačného pracoviska pre HP IS a HP TUR v etape ukončovania 

programového obdobia 2007–2013, 

h) zabezpečuje výkon funkcie národného spolukoordinátora pre stratégiu Európa 2020 vo vzťahu 

k EŠIF,  
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i) poskytuje súčinnosť na monitorovaní a koordinácii činnosti ústredných orgánov štátnej správy, 

regionálnej samosprávy a sociálnych partnerov v intenciách koordinačnej úlohy stratégie 

Európa 2020 a  pri príprave koncepčných materiálov a monitorovaní plnenia úloh ústredných 

orgánov štátnej správy v oblasti implementácie cieľov stratégie Európa 2020, 

j) spolupracuje s odborom koordinácie Agendy 2030 sekcie riadenia investícií  v oblastiach EŠIF 

z hľadiska princípov udržateľného rozvoja, 

k) plní funkciu koordinačného bodu RIS3 poskytovaním súčinnosti pri aktivitách súvisiacich 

s implementáciou RIS3, 

l) spolupracuje pri príprave ŽoNFP  a implementácii schválených projektov gestora HP UR 

z pozície prijímateľa OP TP 2014-2020, 
m)  zabezpečuje  vecnú prípravu a návrhy projektov súvisiacich s náplňou odboru v oblasti plnenia 

funkcionality prijímateľa technickej pomoci, schvaľuje  ich výstupy v zmysle kompetenčnej 
relevancie a poskytuje súčinnosť pri vypracovaní ŽoNFP, ŽoP a  monitorovacích  správ  v  
súvislosti  s realizáciou projektov. 

 

/3/ V rámci odboru prierezových priorít pôsobia:  

a)  sekretariát Pracovnej skupiny pre horizontálny princíp UR, 

b) sekretariát Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu 

RIS3 (ďalej len „stála komisia“), ktorého zástupca môže viesť ad hoc expertné skupiny alebo 

platformy, zriadené Radou vlády SR pre vedu, techniku a inovácie alebo stálou komisiou pre 

špecifickú oblasť RIS3 alebo Implementačného plánu RIS3,    

c) sekretariát Pracovnej komisie pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov medzi 

EŠIF a ostatnými nástrojmi podpory EÚ a SR za účelom zabezpečenia inteligentného, 

udržateľného a inkluzívneho rastu.“. 

 

33. V Čl. 39 sa vypúšťa písmeno b). 

 

  Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d). 

 

34. Článok 41 sa vypúšťa. 

 

  Doterajšie Články 42 až 47 sa označujú ako Články 41 až 46. 

 

35. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie: 

„Príloha č.1  

 

Skratky organizačných útvarov Úradu podpredsedu vlády SR 

 pre investície a informatizáciu 
 

Úrad 
ÚPPVII úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Vedúci predstavitelia 
PPVII podpredseda vlády 
VÚ vedúci úradu 
GTSÚ generálny tajomník služobného úradu 

Kancelárie 
KPPVII kancelária podpredsedu vlády 
KVÚ kancelária vedúceho úradu 
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KSRIT kancelária sekcie riadenia informatizácie 

KPPVII 

OKaP odbor komunikácie a protokolu 

Organizačné útvary v priamej riadiacej pôsobnosti VÚ a GTSÚ 

CSIRT.SK Vládna jednotka CSIRT 

oTN oddelenie technické 

oNIKI oddelenie NIKI 

RV referát vzdelávania 

ORITP odbor riadenia IT projektov 

oVITMS oddelenie vývoja ITMS 

oPČITMS oddelenie podporných činností ITMS 

oKPSPITMS oddelenie koordinácie pre správu a prevádzku ITMS 

oRITZVS oddelenie riadenia IT zdrojov verejnej správy 

oRIITP oddelenie riadenia implementácie IT projektov 

RK referát kontroly 

oVA oddelenie vnútorného auditu 

oB oddelenie bezpečnosti 

OÚ osobný úrad 

OLP odbor legislatívno-právny 

oLG oddelenie legislatívy  

OETS odbor ekonomiky a technickej správy 

oHS oddelenie hospodárskej správy 

oER oddelenie ekonomiky a rozpočtu 

oIT oddelenie informačných technológií 

OVO odbor verejného obstarávania 

OKPE odbor koordinácie projektov EŠIF  

oOPTP oddelenie implementácie projektov OP TP 

oOPII oddelenie technickej pomoci OP II 

oOPEVS oddelenie národných projektov OP EVS 

OP odbor publicity 

Sekcie 

SRIT sekcia riadenia informatizácie 

SCKO sekcia centrálny koordinačný orgán 

SRIN sekcia riadenia investícií 

Odbory SRIT 

OSISMA odbor stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy 

OIPRIS odbor implementácie programov rozvoja informačnej spoločnosti 

ORPRIS odbor riadenia programov rozvoja informačnej spoločnosti 

Oddelenia odborov SRIT 

oMAJDT oddelenie medzinárodnej agendy a jednotného digitálneho trhu 

oGBŠISVS oddelenie governance, bezpečnosti a štandardov ISVS 

oAeG oddelenie architektúry eGovernmentu 

oPK oddelenie programovej kancelárie 

oFRP oddelenie finančného riadenia projektov 

oPMP oddelenie prípravy a monitorovania projektov 

oKP oddelenie kontroly projektov 

oPM oddelenie programovania a metodiky 

oBI oddelenie behaviorálnych inovácií 
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oLPNIT oddelenie licenčnej politiky a stratégie centrálneho nákupu IT 

oDK oddelenie dátovej kancelárie 

Odbory SCKO 

OMKS odbor metodiky a koordinácie subjektov 

OMH odbor monitorovania a hodnotenia 

OPS odbor politiky súdržnosti 

ORP odbor riadenia programov 

OPP odbor prierezových priorít 

Oddelenia odborov SCKO 

oMT oddelenie metodiky 

oKS oddelenie koordinácie subjektov 

oMN oddelenie monitorovania 

oHD oddelenie hodnotenia 

oSM oddelenie strategického monitorovania 

oPLPS oddelenie prípravy legislatívy politiky súdržnosti 

oSPS oddelenie stratégie politiky súdržnosti 

oHZV oddelenie hodnotenia zámerov a výziev 

oKR OP oddelenie krízového riadenia OP 

SRIN 

AÚ analytický útvar 

OSP odbor strategického plánovania 

OFN odbor finančných nástrojov 

OKA2030 odbor koordinácie Agendy 2030 

 

  

Skratky sú vytvorené najmä z prvých začiatočných písmen.  

Pre rozlíšenie: 

- sekcia s veľkým S. 

- odbor s veľkým O. 

- oddelenie s malým o. 

Ak sa v názve odboru/oddelenia nachádza spojka „a“ tá sa v skratke nepoužíva. 

Ak je odbor/oddelenie jednoslovné bude vytvorené zo začiatočných písmen prvých dvoch po sebe 

idúcich slabík, napr. oddelenie legislatívy – oLG.“. 

 

36. Príloha č. 1 vrátane nadpisu znie: 

„Príloha č.1  

 

Skratky organizačných útvarov Úradu podpredsedu vlády SR 

 pre investície a informatizáciu 
 

Úrad 
ÚPPVII úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 

Vedúci predstavitelia 
PPVII podpredseda vlády 
VÚ vedúci úradu 
GTSÚ generálny tajomník služobného úradu 

Kancelárie 
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KPPVII kancelária podpredsedu vlády 
KVÚ kancelária vedúceho úradu 
KSITVS kancelária sekcie informačných technológií verejnej správy 

KPPVII 

OKaP odbor komunikácie a protokolu 

Organizačné útvary v priamej riadiacej pôsobnosti VÚ a GTSÚ 

RK referát kontroly 

oVA oddelenie vnútorného auditu 

oB oddelenie bezpečnosti 

OÚ osobný úrad 

OLP odbor legislatívno-právny 

oLG oddelenie legislatívy  

OETS odbor ekonomiky a technickej správy 

oHS oddelenie hospodárskej správy 

oER oddelenie ekonomiky a rozpočtu 

oIT oddelenie informačných technológií 

OVO odbor verejného obstarávania 

OKPE odbor koordinácie projektov EŠIF  

oOPTP oddelenie implementácie projektov OP TP 

oOPII oddelenie technickej pomoci OP II 

oOPEVS oddelenie národných projektov OP EVS 

OP odbor publicity 

Sekcie 

SDA sekcia digitálnej agendy 

SITVS sekcia informačných technológií verejnej správy 

SKB sekcia kybernetickej bezpečnosti 

SSO sekcia sprostredkovateľského orgánu informatizácie spoločnosti 

SCKO sekcia centrálny koordinačný orgán 

SRIN sekcia riadenia investícií 

Odbory SDA 

OPRP odbor priamo riadených programov EÚ a digitálnych infraštruktúr 

OINTMS odbor inovatívnych technológií a medzinárodnej spolupráce 

Oddelenia odborov SDA 

oJDTMS oddelenie jednotného digitálneho trhu a medzinárodnej spolupráce 

oINT oddelenie inovatívnych technológií 

Odbory SITVS 

OAEG odbor architektúry eGovernmentu 

ORITVS odbor riadenia informačných technológií verejnej správy 

ORITP odbor riadenia IT projektov 

Oddelenia odborov SITVS 

oDK oddelenie dátovej kancelárie 

oSAEG oddelenie správy architektúry eGovermentu 

oGŠ oddelenie governance a štandardov 

oBI oddelenie behaviorálnych inovácií 

oPK oddelenie programovej kancelárie 

oSLOITK oddelenie pre správu licencií a centralizované obstaranie IT komodít 

oQA oddelenie riadenia kvality a strategickej komunikácie informatizácie 

spoločnosti 



29 

 

oVITMS oddelenie vývoja ITMS 

oPČITMS oddelenie podporných činností ITMS 

oKPSPITMS oddelenie koordinácie pre správu a prevádzku ITMS 

oRITZVS oddelenie riadenia IT zdrojov verejnej správy 

oRIITP oddelenie riadenia implementácie IT projektov 

Odbory SKB 

ORKIS odbor riadenia kybernetickej a informačnej bezpečnosti 

CSIRT.SK vládna jednotka CSIRT 

Oddelenia odborov SKB 

oTN oddelenie technické 

oNIKI oddelenie NIKI 

RV referát vzdelávania 

Odbory SSO 

ORPM odbor riadenia programov a metodiky 

OIP odbor implementácie projektov  

OFRP odbor finančného riadenia projektov  

Odbory SCKO 

OMKS odbor metodiky a koordinácie subjektov 

OMH odbor monitorovania a hodnotenia 

OPS odbor politiky súdržnosti 

ORP odbor riadenia programov 

OPP odbor prierezových priorít 

Oddelenia odborov SCKO 

oMT oddelenie metodiky 

oKS oddelenie koordinácie subjektov 

oMN oddelenie monitorovania 

oHD oddelenie hodnotenia 

oSM oddelenie strategického monitorovania 

oPLPS oddelenie prípravy legislatívy politiky súdržnosti 

oSPS oddelenie stratégie politiky súdržnosti 

oHZV oddelenie hodnotenia zámerov a výziev 

oKR OP oddelenie krízového riadenia OP 

SRIN 

AÚ analytický útvar 

OSP odbor strategického plánovania 

OFN odbor finančných nástrojov 

OKA2030 odbor koordinácie Agendy 2030 

 

  

Skratky sú vytvorené najmä z prvých začiatočných písmen.  

Pre rozlíšenie: 

- sekcia s veľkým S. 

- odbor s veľkým O. 

- oddelenie s malým o. 

Ak sa v názve odboru/oddelenia nachádza spojka „a“ tá sa v skratke nepoužíva. 

Ak je odbor/oddelenie jednoslovné bude vytvorené zo začiatočných písmen prvých dvoch po sebe 

idúcich slabík, napr. oddelenie legislatívy – oLG.“. 

 

Čl. II 



30 

 

Účinnosť 

 

Tento dodatok nadobúda účinnosť dňa 1. augusta 2018 okrem bodov 2, 5, 7, 9 až 11, 14, 16, 18, 

19, 22, 26, 27 a 36, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2018. 

      

 

 

 

 

                                     …………………………………….. 

                         Mgr. Patrik Krauspe 

         vedúci Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky 

                                                                              pre investície a informatizáciu 


