
Návrh opatrení na zvýšenie efektívnosti a transparentnosti v prípravnej etape 

rozvojových projektov informačno-komunikačných technológií vo verejnom 

sektore 
 

Informatizácia verejnej správy je realizovaná prostredníctvom rozvojových projektov informačných 

a komunikačných technológií (ďalej IKT). Prípravná etapa týchto projektov je jednou z kľúčových 

oblastí, od ktorých závisí kvalita výstupov realizovaných týmito projektmi a to tak na úrovni 

technologických riešení, aj podpory zvyšovania efektívnosti procesov verejnej správy. 

 

Cieľom tohto materiálu je spresniť niektoré opatrenia za účelom zvýšenia efektívnosti 

a transparentnosti v prípravnej etape rozvojových projektov IKT vo verejnom sektore. 

 

Za správcu sa pre účely tohto dokumentu považuje povinná osoba v zmysle §3 ods.1 zákona 

č.275/2006 o informačných systémoch verejnej správy. 

 

Za rozvojový projekt IKT sa pre účely tohto dokumentu považuje ucelená aktivita smerujúca k 

vytváraniu alebo aktualizácii informačného systému verejnej správy, alebo informačných 

technológií verejnej správy, najmä ak ide o aktivitu plánovanú hradiť z operačných programov 

podpory zo štrukturálnych fondov, ak predpokladané investičné a prevádzkové náklady za prvých 5 

rokov používania sú vyššie ako 100.000 Eur, alebo ak súčasťou aktivity je predpokladaná, či 

nevyhnutná zmena legislatívy, najmä ak plné využitie výsledkov aktivity je na legislatívnej zmene 

závislé. 

Vypracovanie prípravnej dokumentácie 

 

V doteraz realizovaných významných IKT projektoch častokrát nebola pred začatím realizácie 

vytvorená detailná prípravná dokumentácia, ktorá by umožňovala vyhodnotiť najlepší postup 

realizácie cieľov týmto projektom vytýčených. 

 

Na základe rozboru doteraz realizovaných rozvojových IKT projektov je možné konštatovať, že pri 

ich realizácii je možné zvoliť širokú škálu alternatívnych riešení, najmä v oblasti vlastníctva 

autorských práv, rozsahu projektu, umožnenia znovupoužiteľnosti vo verejnej správe. 

 

Súčasne rozvojové projekty IKT si vyžadujú veľké investičné a prevádzkové náklady, pričom 

úroveň nákladov výrazne súvisí s konkrétnou zvolenou alternatívou na realizáciu projektu. 

 

Pri viacerých z realizovaných projektov bola rozvinutá verejná diskusia o dôležitosti cieľov 

projektu, jeho prínosoch a pochybnosti o tom, že bol zvolený najefektívnejší postup dosiahnutia 

cieľov projektu. 

 

Preto je potrebné pred začatím realizácie projektu, najmä pred vykonaním záväzného rozhodnutia o 

začatí projektu či začatí súvisiacich procesov verejného obstarávania analyzovať ciele, alternatívy, 

prínosy a riziká. 

 

Na účel dokumentácie vykonania tejto analýzy správca uvedie ako súčasť prípravnej dokumentácie 

projektu nasledovné skutočnosti: 

A. Projektový zámer 

B. Popis alternatívnych riešení 

C. Posúdenie prínosov a nákladov 

D. Určenie zvoleného riešenia  



 

Projektový zámer obsahuje špecifikáciu strategických cieľov a prínosov projektom sledovaných. 

Zámer neobsahuje konkrétne riešenia, tie sú uvádzané v popise alternatív. 

 

Popis alternatívnych riešení sa riadi nasledovnými pravidlami: 
• súčasný stav bez realizácie projektu je zahrnutý ako popisovaná alternatíva, 

• ak realizáciu je možné rozdeliť navzájom nezávislých celkov, alternatívy sa tiež popisujú pre 

každý celok nezávisle, 

• popisovaná musí byť alternatíva, v rámci ktorej bude správca držiteľom nevýhradnej 

licencie na produkty projektu a ich využívanie v čo najširšom rozsahu, 

• popisovaná musí byť alternatíva, v rámci ktorej sú softvérové produkty vyvíjané na mieru 

dodávané so zdrojovým kódom a právami na ďalšie voľné použitie tohto zdrojového kódu 

(tzv. OpenSource prístup), najmä nasadenie týchto produktov v iných organizáciách verejnej 

správy, 

• popisovaná musí byť alternatíva, ktorá v maximálnej možnej miere zabezpečí opätovné 

použitie existujúcich IKT riešení subjektmi verejnej správy, 

• v rámci popisu alternatív musia byť pre každú alternatívu zhodnotené predovšetkým: 

◦ zhodnotenie časového aspektu realizácie investície (jednorazové nasadenie, postupné 

nasadenie), 

◦ hlavné riziká jednotlivých alternatív, 

◦ kritické faktory úspechu každej alternatívy, 

◦ sumarizáciu a zhodnotenie výhod a nevýhod každej alternatívy. 

 

Posúdenie prínosov a nákladov správca vypracuje pre každé identifikované alternatívne 

riešenie vo forme CBA a TCO analýzy, ktorá sa riadi najmä nasledovnými pravidlami: 

• kalkulácia nákladov na strane používateľov súvisiacich s novými povinnosťami 

vytvorenými zvažovaným riešením a časom potrebným na ich vykonanie, 

• v rámci zhodnotenia nákladov a prínosov alternatív musia pre každú alternatívu byť uvedené 

aj náklady budúcich zmien  

• kalkulácie prínosov vykonať podľa kategorizácie implementovaných služieb (informačná, 

transakčná, proaktívna, atď.), 

• zabezpečiť konzistentnosť používaných dát kalkulácie nákladov a prínosov, najmä použitím 

benchmarkovania. 

 

Detailné pravidlá pre náležitosti prípravnej dokumentácie rozvojového projektu IKT sa riadia 

príslušnými metodickými pokynmi Ministerstva financií SR. 

 

Ministerstvo financií SR zabezpečí aktualizáciu existujúcich metodík v zmysle tohto materiálu, pri 

zohľadnení príkladov dobrej praxe zo zahraničia v oblasti business appraisal. 

 

Z identifikovaných alternatívnych riešení správca určí zvolené riešenie. 
 

Ak zvolené riešenie nie je najvýhodnejšie podľa uskutočneného posúdenia prínosov a nákladov, 

správca uvedie odôvodnenie pre takúto voľbu. Tento postup je možné použiť iba v nevyhnutnom 

prípade. 

 

Zapojenie verejnosti do prípravy projektu 

 

Rozvojové projekty IKT predpokladajú spravidla spoluprácu alebo interakciu viacerých organizácií 

verejnej správy, najmä prostredníctvom vzájomnej závislosti registrov, či iných databáz a potrebou 

vytvorenia priamych komunikačných kanálov medzi týmito organizáciami (integrácie ISVS). 



Produkty vytvárané pre organizácie verejnej správy majú byť podľa aktuálnych stratégií pre 

informatizáciu verejnej správy budované tak, aby boli v čo najširšej miere opakovateľne použiteľné 

pre ďalšie subjekty – tento trend je ďalej posilnený presadzovaním Cloud služieb infraštruktúry 

IKT, aplikácií a platforiem. 

 

Súčasťou podstatnej časti rozvojových projektov IKT je vytvorenie alebo aktualizácia 

elektronických služieb, najmä služieb eGovernmentu, ktoré majú byť verejne využívané. V tomto 

kontexte je dôležité zdôrazniť potrebu orientácie služieb verejnej správy na klienta – t.j. ich 

používateľa, najmä fyzické a právnické osoby. 

 

Spravidla každý rozsiahly rozvojový projekt IKT, najmä projekty realizované v rámci operačných 

programov podpory zo štrukturálnych fondov, predpokladal zmenu súvisiacej legislatívy. V 

niektorých prípadoch je vôbec možnosť prevádzky výsledku projektu zodpovedajúcou zmenou 

legislatívy podmienená. Pritom obvykle je analýza, návrh a presadenie legislatívnych úprav 

realizované až počas realizácie projektu. 

 

Zároveň je oblasť IKT neobvykle zložitá, najmä v porovnaní s inými oblasťami rozvojových 

projektov verejnej správy (napr. v oblasti infraštruktúry, zamestnanosti, životného prostredia). Je 

možné konštatovať, že v SR existuje limitovaná odborná kapacita pre oblasť IKT verejnej správy, 

ktorej nositeľmi sú najmä konkrétni IT špecialisti pôsobiaci v rôznych komerčných organizáciách a 

profesných združeniach. V záujme zvolenia najlepších postupov a riešení v rozvojových IKT 

projektoch je vhodné umožniť zapojenie do ich prípravy podľa možností čo najširšiemu okruhu 

odbornej komunity. 

 

Pre mnohé doteraz realizované rozvojové projekty IKT, najmä v gescii ústredných orgánov štátnej 

správy, sa verejnosť zaujímala o tento projekt, jeho zamýšľané výsledky, dopad na ich život, najmä 

v oblasti interakcie s verejnou správou, o ekonomickú efektívnosť projektu, možné alternatívy jeho 

realizácie. Častokrát v odbornej verejnosti existujú sformované názorové skupiny na alternatívy 

spôsobu dosiahnutia cieľov plánovaného projektu.  

 

Na základe vyššie uvedených skutočností je možné považovať rozvojové projekty IKT za de-

facto nástroj rozvoja verejných politík, ktoré sú predmetom verejného záujmu a dotýkajú sa 

širšieho okruhu subjektov verejnej správy. 
 

Preto je potrebné vykonať špecifické opatrenia v záujme zvýšenia efektívnosti plánovaného 

projektu, zlepšenia koordinácie činnosti organizácií verejnej správy, zaistenia transparentnosti 

verejnej správy a zapájania verejnosti do rozvoja verejných politík. 

 

Zámerom nie je vytváranie nových špecifických opatrení pre oblasť IKT, ale podľa možností čo 

najširšie využitie v súčasnosti existujúcich mechanizmov umožňujúcich praticipatívnu prípravu 

projektov, a to nasledovne: 

A. Zapojenie verejnosti do prípravy rozvojového IKT projektu 

B. Vykonanie pripomienkového konania k prípravnej dokumentácii 

 

Správca zabezpečí pred začatím rozvojového projektu IKT vykonanie postupov zapojenia 

verejnosti do prípravy tohto projektu v zmysle Pravidiel zapájania verejnosti do tvorby 

verejných politík prijatých uznesením vlády č.645/2014, podľa scenára č.2, 3, alebo 4 týchto 

pravidiel. 

 

Správca zabezpečí vykonanie pripomienkového konania k prípravnej dokumentácii 

rozvojového IKT projektu nasledovným spôsobom. 

 



Postup vykonania verejného pripomienkovania: 

1. Správca zverejní prípravnú dokumentáciu a oznam o plánovanom rozvojovom projekte na 

portáli informatizacia.sk (ďalej „portál“). 

2. Správca zašle oznam o zverejnení prípravnej dokumentácie ministerstvám a ostatným 

ústredným orgánom štátnej správy, členom Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy. 

Oznam môže zaslať aj iným inštitúciám. 

3. Oznam o plánovanom rozvojovom projekte obsahuje najmä názov projektu, dátum začatia a 

ukončenia pripomienkového konania, lehotu na zasielanie pripomienok, odkaz na 

zverejnenú prípravnú dokumentáciu a elektronickú adresu, na ktorú je možné zaslať 

pripomienky k prípravnej dokumentácii. 

4. Lehota na zasielanie pripomienok je 15 pracovných dní, ak predkladateľ neurčí dlhšiu 

lehotu; lehota začína plynúť dňom zverejnenia prípravnej dokumentácie na portáli. 

5. Pripomienkujúce subjekty zasielajú pripomienky elektronicky na určenú elektronickú 

adresu, alebo v listinnej forme. 

6. Na pripomienky zaslané po uplynutí lehoty pripomienkovania nemusí správca prihliadať. 

7. Všetky prijaté pripomienky spolu s identifikáciou pripomienkujúceho subjektu správca 

zverejní na portáli. 

8. Správca zabezpečí vyhodnotenie pripomienok a podľa potreby vykonanie rozporových 

konaní s pripomienkujúcimi subjektmi. 

9. Výsledok vyhodnotenia pripomienok správca zverejní na portáli. 

 

Pripomienkujúce subjekty sú organizácie verejnej správy, stavovské organizácie a iné právnické a 

fyzické osoby. 

 

Pripomienky môžu byť označené ako obyčajné, alebo zásadné a sú zasielané ucelenou formou v 

samostatnom dokumente členenom podľa častí prípravnej dokumentácie, ktorej sa pripomienka 

týka. 

 

Pre označovanie pripomienok ako zásadné, pre pravidlá podávania zásadných pripomienok, pre 

podávanie hromadných pripomienok a vykonanie rozporových konaní sa primerane použijú 

pravidlá pre medzirezortné pripomienkové konanie v zmysle legislatívnych pravidiel vlády SR 

Čl.14. 

 

Rozporové konanie sa uskutoční vždy, ak ide o neakceptovanú zásadnú pripomienku označenú 

orgánom verejnej správy, stavovskou organizáciou v oblasti samosprávy alebo v oblasti 

informačných technológií, alebo ak sa s ňou stotožní aspoň 500 fyzických alebo právnických osôb. 

 

Výsledok vyhodnotenia pripomienok obsahuje najmä pre každú pripomienku informáciu, či ide o 

zásadnú pripomienku, či bola akceptovaná a ak ide o neakceptovanú pripomienku dôvod 

neakceptovania. 

 

Výsledok vyhodnotenia pripomienkového konania je súčasť podkladov pre rozhodnutie o 

uskutočnení rozvojového projektu.  

 

V prípade ak schvaľovanie zámeru projektu je vykonávané iným orgánom verejnej správy, alebo 

ním delegovaným rozhodovacím mechanizmom, výsledok vyhodnotenia pripomienkového konania 

je predložený príslušnému orgánu a je súčasťou príslušného rozhodovacieho mechanizmu. Tento 

postup sa použije najmä pri uvádzaní a schvaľovaní zámeru v rámci Koncepcie rozvoja 

informačného systému verejnej správy v zmysle §3a a §4 ods.1 písm.b) zákona č.275/2006 Z.z. a 

pri schvaľovaní projektových štúdií (štúdií uskutočniteľnosti) v rámci operačných programov 

podpory zo štrukturálnych fondov. 



 

NÁVRH 

UZNESENIE  

RADY VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY 

PRE DIGITALIZÁCIU VEREJNEJ SPRÁVY 

č. ... 
z ... 

 

k materiálu návrh opatrení na zvýšenie efektívnosti a transparentnosti v 

prípravnej etape rozvojových projektov informačno-komunikačných technológií 

vo verejnom sektore 

 

Predkladateľ: Ľubor Illek, člen Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy  

  

Rada vlády Slovenskej republiky pre digitalizáciu verejnej správy 



A.  prerokovala 

  

A. 1.  návrh opatrení na zvýšenie efektívnosti a transparentnosti v prípravnej 

etape rozvojových projektov informačno-komunikačných technológií vo 

verejnom sektore,  

B.  navrhuje 

Vláde Slovenskej republiky  

B. 1.  uložiť povinnosť ministerstvám a ďalším ústredným orgánom štátnej 

správy a odporučiť ďalším orgánom verejnej správy ktorí sú správcami 

informačných systémov verejnej správy pred začatím realizácie 

rozvojového projektu IKT vypracovať ako súčasť prípravnej 

dokumentácie popis alternatívnych riešení, posúdenie prínosov a nákladov 

a určenie zvoleného riešenia,  

B. 2.  uložiť povinnosť ministerstvám a ďalším ústredným orgánom štátnej 

správy a odporučiť ďalším orgánom verejnej správy ktorí sú správcami 

informačných systémov verejnej správy pred začatím realizácie 

rozvojového projektu IKT vykonať postupy zapojenia verejnosti do 

prípravy projektu v zmysle Pravidiel zapájania verejnosti do tvorby 

verejných politík prijatých uznesením vlády SR č.645/2014 podľa scenára 

č.2, 3, alebo 4, 

B. 3.  uložiť povinnosť ministerstvám a ďalším ústredným orgánom štátnej 

správy a odporučiť ďalším orgánom verejnej správy ktorí sú správcami 

informačných systémov verejnej správy pred začatím realizácie 

rozvojového projektu IKT zverejniť prípravnú dokumentáciu a vykonať 

pre ňu pripomienkové konanie, ktorého vyhodnotenie je súčasť podkladov 

pre rozhodnutie o realizácii projektu 

C.  poveruje 

predsedu Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy 

C. 1.  zabezpečiť prípravu návrhu materiálu v zmysle týchto uznesení na 

rokovanie vlády SR,   

 

 



Vykonajú:  predseda Rady vlády SR pre digitalizáciu verejnej správy 

Na vedomie:   

 

 


