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Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Zoznam použitých skratiek 

Skrátený názov Uplné znenie 
OCOM Dátové centrum obcí a miest 
ISVS - informačný systém verenej správy 
IT informačné technológie -
N/A neaplikovateľné 

NKUSR Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 
mesto Mesto Sereď 
UPVS Ustredný portál verejnej správy 
Výnos o štandardoch pre informačné systémy Výnos č. 55/2014 Z. z. Ministerstva financií Slovenskej 

republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej 
správy 

VZN Všeobecne záväzné nariadenie 
zákon o e-Governmente Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu 

pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov 

zákon o slobodnom prístupe k informáciám zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
(zákon o slobode informácií) 
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Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Zhrnutie: 

Kontrola eGovernment a Informačné systémy obcí a miest bola vykonaná v súlade s planom kontrolnej činnosti 
na rok 2017 v rámci nosnej témy zvýšenie kvality života. Realizácia samosprávnych eGovernment služieb pre obyvateľov 
obcí a miest bola zabezpečovaná najmä projektmi financovanými zo zdrojov Európskej únie, vlastnými zdrojmi 
samosprávy alebo komerčnými riešeniami. Ciele kontroly reflektovali riziká pri zavádzaní eGovernmentu na Slevensku, 
najmä neintuitívne využívanie služieb a s tým spojený nezáujem zo strany konečných užívateľov o poskytované služby, 
neúplné resp. nefunkčné zavedenie nasadených služieb a skutočnosť či poskytované služby a IT vybavenie obcí a miest 
skutočne prispievajú k zníženiu administratívnej a ekonomickej náročnosti. 

Účelom kontroly bolo posúdiť pripravenosť obcí a miest vo vel'kostnei kategórii do 20 tis. obyvateľov poskytovať 
služby eGovernmentu a efektívnosť verejných prostriedkov vynaložených na zabezpečenie eGovernmentu v obciach 
a mestách. 

Kontrola bola vykonaná ako kombinovaná kontrola súladu a výkonnosti. 
Pri kontrole boli použité kontrolórske postupy a techniky vychádzajúce z medzinárodných kontrolórskych 

štandardov ISSAI pre výkonnostnú kontrolu a kontrolu súladu, najmä preskúmanie dokladov a dokumentov, priame 
pozorovanie, systematické meranie a porovnávanie vybraných ukazovateľov a prieskum vo forme rozhovorov. 

Mesto malo od novembra 2016 povinnosť zabezpečovať výkon verejnej moci elektronicky. Mesto zabezpečovalo 
élektronické služby prostredníctvom elektrôňickéj šôňránky úštrédriéňô portálu véréjnéj správy a zverejňovaním informácií 
na webovom sídle mesta. Z pohľadu rozdelenia elektronických služieb tvorili podstatu časť informačné služby vo forme 
poskytovania všeobecných informácií na webovom sídle mesta. Transakčné služby, a to obojsmernú elektronickú 
komunikáciu, pri ktorej sa vyžaduje autorizácia osoby mesto v súčasnosti nevyužíva, pričom pracuje na module eGov 3, 
ktorý by po spustení mal umožňovať elektronickú komunikáciu v plnom rozsahu. 

VZN mesta platné a účinné v čase výkonu kontroly neumožňovali v celom rozsahu vykonávať výkon verejnej 
moci mesta elektronicky elektronickými prostriedkami a v každom štádiu bez toho, aby bol potrebný akýkoľvek osobný 
kontakt alebo listinný kontakt medzi mestom a osobou. 

Pre určenie prínosov informatizácie v podmienkach mesta bolo stanovených niekol'ko ukazovatel'ov, 
tzv. indikátorov výkonnosti eGovernmentu. Prínosy informatizácie mali spočívať najmä v znížení administratívnej záťaže 
a v znížení počtu fyzických návštev občanov. Tieto predpoklady neboli v podmienkach mesta naplnené - o využívanie 
úradnej elektronickej komunikácie bol zo strany fyzických a právnických osôb minimálny záujem. 

Preverením dodržiavania štandardov pre informačné systémy sme zistili nedostatky, a to v bezpečnostnej politike 
mesta, ktorá nestanovovala parametre definujúce maximálnu prípustnú dobu výpadku ISVS, neupravovala postupy 
pri ukončení pracovného pomeru, ktorými sa malo zabezpečiť najmä navrátenie pridelených zariadení a navrátenie 
informačných aktív, odstránenie informácií povinnej osoby z pridelených zariadení a odovzdanie výsledkov práce 
v súvislosti s informačnými systémami verejnej správy. Ďalej bol zistený nesúlad pri používaní nesprávnych formátov 
súborov. 
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Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Podľa poverenia predsedu NKÚ SR č . 1656/65 z 17.02.2017 vykonali: 

Ing. Ľubica Filipovičová, vedúca kontrolnej skupiny 
Mgr. Zuzana luhová, členka kontrolnej skupiny 

kontrolu eGovernment a informačné systémy obcí a miest, ktorej účelom bolo posúdiť pripravenosť obcí a miest 
vo veľkostnej kategórii do 20 tis. obyvatel'ov poskytovať služby eGovernmentu, efektívnosť verejných pmstriedkov 
vynaložených na zabezpečenie eGovemmentu v obciach a mestách a preverenie povinnosti obce v oblasti vytvárania, 
prevádzkovania, využívania, rozvoja a bezpečnosti informačných systémov verejnej správy. 

Kontrola bola vykonaná v čase od 01.03.2017 do 27.04.2017 v 

Meste Sereď, Námestie republiky č. 1176/10, 926 01 Sereď, IČO: 00306169 

za kontrolované obdobie: roky 2015, 2016 a súvisiace obdobie. 

Kontrola bola vykonaná v súlade so zákonom NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej 
republiky v znení neskorších predpisov a so štandardami, ktoré vychádzajú zo základných princípov medzinárodných 
štandardov najvyšších kontrolných inštitúcií ISSAI. 

Predmetom kontroly boli všeobecné informácie o forme zabezpečovania eGovernmentu v meste, indikátory 
výkonnosti elektronických služieb a ich prínos pre občana a mesto a dodržiavanie vybraných povinností mesta v oblasti 
vytvárania, prevádzkovania, využívania, rozvoja a bezpečnosti informačných systémov verejnej správy. 

Počas výkonu kontroly bolo zistené: 

1. Všeobecné informácie o forme zabezpečovania eGovernmentu v meste 

eGovemment predstavuje formu výkonu verejnej moci prostredníctvom využitia prostriedkov a nástrojov 
informačných technológií (najmä siete Internet) na skvalitnenie verejných služieb pre občanov, podnikateľov a celú 
spoločnosť. 

Od 01.11.2016 malo mesto povinnosť vykonávať verejnú moc elektronicky v plnom rozsahu, avšak povinnosť 
prijímať elektronické podania pre obce a mestá platila od dátumu aktivácie jej elektronickej schránky na ústrednom portáli 
verejnej správy. Výkonom verejnej moci sa rozumie konanie a rozhodovanie o právach, právom chránených záujmoch 
a povinnostiach osôb, a to v rozsahu vlastných aj prenesených kompetencií. Vykonávanie verejnej moci elektronicky 
v plnom rozsahu predstavuje elektronizáciu procesov na každej úrovni, t. j. vrátane zabezpečenia zasielania 
elektronických rozhodnutí. 

Za účelom výkonu verejnej moci elektronicky mohlo mesto využiť služby projektu OCOM, resp. mini OCOM+, 
komerčné alebo vlastné riešenia elektronických služieb samosprávy. Základnou formou poskytovania elektronických 
služieb bolo ich poskytovanie pomocou elektronickej schránky ústredného portálu verejnej správy. 

V čase výkonu kontroly mesto pracovalo na vlastnom riešení elektronických služieb prostredníctvom externého 
dodávateľa a aktívne riešilo rozšírenie modulov e-Gov. O možnosti využívať elektronickú schránku a o možnosti 
elektronických podaní mesto informovalo svojich občanov prostredníctvom článkov zverejnených v tlačenej i internetovej 
podobe miestnych novín. 

Mesto malo zriadenú elektronickú schránku na ústrednom portáli verejnej správy od 13.02.2014 a aktivovaná 
na doručovanie bola 26.04.2014. Prvé prihlásenie do elektronickej schránky bolo realizované dňa 22.05.2014. Oprávnenie 
na vstup do elektronickej schránky mal primátor mesta Sereď, prednosta mestského úradu a informatik mesta. 
Do elektronickej schránky mesta oprávnené osoby pristupovali nepravidelne v intervaloch väčších aj ako jeden mesiac, 
a to prostredníctvom funkcionalít ústredného portálu verejnej správy. Informovanie o nových správach v elektronickej 
schránke bolo zabezpečené notifikáciou emailovými správami. 
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Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Mesto bolo používateľom a správcom informačných systémov verejnej správy, a to centrálnej evidencie 
obyvateľstva SR, registra obyvateľstva REGOB, registra adries RA a elektronizácie služieb matrík CISMA. 

Využívalo ďalej informačný systém samosprávy, ktorý pozostával zo vzájomne poprepájaných modulov ako 
kataster nehnuteľností, súpisné a orientačné čísla, domy a byty, obyvatelia, voľby, podnikatelia a prevádzky, ekonomika 
- archív, rozpočet, fakturácia, banka, platobné poukazy, poštové poukážky, pokladňa, účtovníctvo, objednávky, daň 
z nehnuteľností, miestne poplatky, majetok, hrobové miesta, písomnosti, dokumenty a zmluvy. 

Elektronické služby mesta v priebehu kontroly neboli integrované na ďalšie registre, pričom jednotlivé registre 
mesto využívalo pri overovaní informácií a pre aktualizáciu informácií lokálnej katastrálnej databázy. 

Výkon verejnej moci elektronicky mesto zabezpečovalo prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu 
primátora mesta Sereď s mandátnym certifikátom, ktorý si mesto zaobstaralo 21.02.2017, pričom na ústrednom portáli 
verejnej správy nemalo vytvorené elektronické formuláre elektronického podania a pri výkone verejnej moci elektronicky 
vo vzťahu k občanom využívalo len formulár „všeobecnej agendy." Povinnosť vytvoriť elektronické formuláre 
elektronického podania na ústrednom portáli verejnej správy podľa § 60 ods. 12 zákona o e-Governmente začne plynúť 
od 31.01.2018. 

Do 21.02.2017 mesto nemalo zabezpečenú autorizáciu kvalifikovaným elektronickým podpisom s mandátnym 
certifikátom alebo zaručenou elektronickou pečaťou s pripojenou časovou pečiatkou. Výkon verejnej moci elektronicky tak 
mohlo vykonávať iba v obmedzenom rozsahu, formou prijímania elektronických podaní, čo nebolo v súlade s ustanovením 
§ 17 ods. 1 zákon o e-Governmente. 

Mesto na stránke www.egov.sered.sk zverejňovalo informácie o voľbách - oznámenie času a miesta konania 
volieb, evidencia psov, zoznam daňových dlžníkoch, rozpočet, zmluvy, faktúry, objednávky a v priečinku privátna zóna si 
mohol občan mesta po zaregistrovaní overiť svoje poplatky, dane, osobné údaje v evidencií obyvateľstva a pod. 

V súvislosti so všeobecnou povinnosťou mesta vykonávať verejnú moc elektronicky NKÚ SR preverili z pohľadu 
procesov z nich vyplývajúcich interné predpisy a VZN mesta platné a účinné v čase výkonu kontroly. 

Žiadna interná smernica ani VZN v súvislosti s výkonom verejnej moci elektronicky nebola aktualizovaná. 

Mesto neposkytovalo službu elektronického podávania daňového priznania a ohlasovania poplatkovej povinnosti 
za účelom platenia miestnych daní a poplatkov formou samostatného agendového ISVS; to však nevylučovalo možnosť 
podávania daňového priznania a ohlasovania poplatkovej povinnosti prostredníctvom elektronickej schránky mesta. 

Väčšina tlačív, ktoré mesto zverejnilo na svojom webovom sídle, nespÍňala požiadavky na formáty súborov, 
vyplývajúce z výnosu o štandardoch pre informačné systémy (použité formáty súborov boli najmä .doc a .rtf). Zverejnené 
tlačivá by mali slúžiť v prechodnom období do 31.01.2018 na vytváranie elektronických dokumentov elektronických 
podaní. Zistený nedostatok je popísaný v tretej časti tohto protokolu o výsledku kontroly. 

Na území mesta Sereď sa nachádzali štyri základné školy: ZŠ Komenského, ZŠ J. Fándlyho, Cirkevná základná 
škola sv. Cyrila a Metoda, Špeciálna základná škola; jedna základná umelecká škola J. Fischera Kvetoňa, a dve materské 
školy: MŠ D. Štúra, MŠ Komenského. Elektronickú schránku mali v čase výkonu zriadenú len Špeciálna základná škola, 
ZŠ J Fándlyho a ZUŠ J. Fischera Kvetoňa. 

Mesto zabezpečilo tvorbu informačného obsahu o svojej činnosti pre verejnosť, tento zverejňovalo a aktualizovalo 
prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy a webovej stránky mesta. 

V meste sa nachádzali dve pracoviská integrovaného obslužného miesta s možnosťou získania odpisu z registra 
trestov na právne účely, výpisu z listu vlastníctva na právne účely, výpisu z obchodného registra na právne účely a výpisu 
z registra trestov na právne účely. 

Mesto malo vytvorené optické internetové pripojenie s rýchlosťou 24/24 Mb/s a VDSL internet s rýchlosťou 
do 300/30 Mb/s. Pričom ponúkalo občanom a návštevníkom verejné prístupové body k internetu prostredníctvom WiFi 
pripojenia na 9 miestach v meste. 

6/12 



r 
ľ 

r 

r 
r 

1 

1 

1 

í 

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Mesto malo zriadenú doménu sered.sk a vlastné webové sídlo, ktorého správcom a technickým 
prevádzkovateľom bolo mesto Sereď prostredníctvom povereného pracovníka. Ročná platba za doménu sered.sk bola 
v sume 23,90 Eur a ročná platba za webhosting bola v sume 64,80 Eur. Za obsah webového sídla zodpovedali 
zamestnanci mesta. 

Okrem povinne zverejňovaných informácií mesto zverejňovalo aj termíny zasadaní mestského zastYpiteľstva, 
zápisnice a uznesenia zo zasadnutí mestského zastupiteľstva, územný plán, realizované investície, sadzobníky a pod. 

Mesto zverejňovalo informácie o uzatvorených zmluvách v súlade so zákonom o slobodnom prístupe 
k informáciám. Na vybranej vzorke zmlúv bolo zistené, že tieto boli zverejnené v plnom znení vrátane dodatkov a príloh, 
v strojovo čitateľnej forme a v správnom súborovom formáte. 

Kontrolou zverejňovania povinných informácií o faktúrach za tovary, služby a práce a zverejňovania povinných 
informácií o objednávkach za rok 2016 bolo zistené, že tieto informácie mesto zverejňovalo v štruktúrovanej forme 
a v rozsahu zákona o slobodnom prístupe k informáciám. 

2. Indikátory výkonnosti elektronických služieb a ich prínos pre občana a mesto 

Pre stanovenie prínosov informatizácie v podmienkach konkrétneho mesta sme si stanovili niekoľko 
ukazovateľov, tzv. indikátorov výkonnosti eGovernmentu v podmienkach mesta. Prínosy informatizácie v podmienkach 
konkrétneho mesta by mali spočívať najmä v: 

• znížení administratívnej záťaže občanov, napríklad zavedením konceptu „jedenkrát a dosť," 
• znížením administratívnej záťaže mestského úradu, a to najmä znížením počtu fyzických návštev občanov 

na mestskom úrade, 
• šetrení výdavkov, resp. nákladov, a to na strane občana (čas) aj na strane mesta (výdavky na materiál). 

K 15.04.2017 neboli mestu doručené žiadne elektronické podania od občanov cez „všeobecnú agendu" 
ústredného portálu verejnej správy. Podania mesto teda vybavovalo v takej forme, ako boli obyvateľmi predkladané, teda 
osobne, listinne alebo mailom. Tým, že občania nevyužili možnosť komunikovať s mestom elektronicky, nemohlo dôjsť 
k zníženiu administratívnej záťaže mesta ani k úspore výdavkov súvisiacich s výkonom kompetencií mesta. 

Pri stanovení niektorých nižšie uvedených indikátorov sme vychádzali z okruhov agend, ktoré mesto vykonávalo 
v čase výkonu kontroly v rámci originálnych aj prenesených kompetencií. Ukazovatele sme vyhodnocovali k dátumu 
vykonania kontroly v kontrolovanom subjekte. 

Merateľný ukazovateľ č. 1 podiel elektronickej alternatívy dokumentov. 
Tabuľka č . 1 

KPI 1 podiel papierových dokumentov, ku ktorým existuje elektronická alternatíva 
výpočet = (počet elektronických dokumentov - formulárov) I (počet dokumentov celkom)*100 

= 72/73 
jednotka =98,63 % 

Na celkovom počte 72 tlačív sme preverili, či k papierovým verziám žiadostí a formularov existujú ich elektronické 
alternatívy vo forme elektronických dokumentov zverejnených na webovom sídle mesta. Preverovali sme jednak žiadosti 
a formuláre týkajúce sa vlastných, ale aj prenesených kompetencií mesta. Zoznam preverovaných agend zahrňoval najmä 
tie agendy, o ktorých sme predpokladali, že ich bude vykonávať mesto vo všetkých veľkostných kategóriách. 

Kontrolou sme identifikovali celkom 73 rôznych formulárov a žiadostí v neelektronickej (papierovej) forme, k tomuto 
počtu existovalo ako alternatíva 72 elektronických dokumentov zverejnených na webovom sídle mesta. Tlačivo daň 
za ubytovanie nebolo zverejnené vôbec. Výsledná hodnota ukazovateľa bola určená na 98,63 %. 
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Merateľný ukazovateľ č. 2 podiel agend. ktoré je možné uhrádzať bezhotovostne. 
Tabuľka č. 2 

KPl2 % aoend, ktoré umožňujú platenie elektronicky 
výpočet =(počet agend, ktoré umožňujú zaplatiť elektronicky) I (celkový počet agend, za ktoré sa 

vyberá poplatok)*100 -„ 

= 24/24 
jednotka =100% 

V rámci ukazovateľa "% agend, ktoré umožňujú platenie elektronicky" sme zistili, že všetka agenda vykonávaná 
mestom v čase výkonu kontrply umožňovala úhradu platieb bezhotovostne. Výsledná hodnota ukazovateľa bola určená 
na 100 %. 

Merateľný ukazovateľ č. 3 podiel vlastných príjmov mesta uhradených elektronicky. 
Tabuľka č. 3 

KPI 3 
v' očet 

'ednotka 
* vlastné príjmy mesta 

Ukazovateľ sme určili ako podiel vlastných príjmov (zdroj 41) bez podielových dani za rok 2016 ( položka 111 
003 výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve) a príjmov mesta uhradených bezhotovostne ( účet 221 
bankový účet) bez podielových daní za rok 2016. Celková suma vlastných príjmov mesta bola 
6 629 448,68 eur, bezhotovostné príjmy boli v sume 6 171196,96 eur, z toho podielové dane 4 557 935,03 eur. Podiel 
príjmov uhradených elektronicky za rok 2016 bol vyčíslený na 77,88 %. 

Predmetný ukazovateľ sčasti vyjadruje ochotu občanov využívať elektronické služby v samospráve. 

Merateľný ukazovateľ č. 4 a 5 existencia webového sídla a jeho funkčnosť 
Tabuľka č . 4 

KPl4 existencia webového sídla v správe mesta 
výpočet N/A 
jednotka áno 
KPI 5 funkčnosť webových stránok 
výpočet a) obsah webového sídla 98,91 

b) pre komponenty a funkcionality webových sídel 100,00 
c) pre vizuálne rozloženie webových stránok 100,00 

jednotka % 

štandard pre obsah webového sídla bol dosiahnutý na 98,91% nakoľko anglická verzia existuje iba v určitom 
rozsahu, prípadne je zmiešaná so slovenskou verziou. štandard pre komponenty a funkcionality webového sídla a 
štandard pre vizuálne rozloženie webových stránok bol dosiahnutý na 100 %. 

Webové sídlo mesta spÍÍíalo požiadavky na jeho obsah, komponenty a funkcionality a vizuálne rozloženie 
webových stránok. 
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Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky 

Merateľný ukazovateľ č. 6 podiel elektronických podaní 
Tabuľka č. 5 

--
KPl6 digital take up 
výpočet =(počet elektronických podaní)/ (počet podaní celkom)*100 

= 18 / 19 453*100 -„ 

jednotka 0,093 % 

Ukazovateľ "digital take up" sme určili ako podiel počtu elektronických podaní (cez el. schránku resp. mailom) 
na celkovom počte podaní v meste. Uvedený ukazovateľ sme vyhodnotili za obdobie rokov 2015, 2016 a za prvý kvartál 
roka 2017. V roku 2015 bol celkový počet podaní 8 005 z toho elektronických podaní bolo O. V roku 2016 Dôl celkový 
počet podaní 8 450 z toho fpodanie bolo cez elektronickú poštu. Za prvý kvartál roka 2017 bol celkový počet podaní 
2 998 z toho elektronicky 17. Za sledované obdobie bolo mestu doručených celkom 19 453, z čoho elektronických podaní 
bolo 385. Hodnota ukazovateľa bola stanovená na 0,093%. 

Merateľný ukazovateľ č. 7 počet evidovaných sťažností občanov na elektmnicKé služby 
Tabuľka č. 6 

KPl7 počet evidovaných sťažností občanov na elektronické služby (napr. na nedostupnosť 
webového sídla) 

výpočet N/A 
jednotka O počet 

Ukazovateľom spokojnosti obyvateľov bol pre účely kontroly stanovený počet evidovaných sťažností občanov 
na elektronické služby (napr. na nedostupnosť webového sídla) za obdobie rokov 2016 a prvý kvartál roka 2017. 
Za uvedené obdobie mesto neevidovalo žiadne sťažnosti. 

Merateľný ukazovateľ č. 8 dostupnosť informácií o digitalizácií mesta 
Tabuľka č. 7 

KP18 dostupnosť informácií v „kľúčových" médiách 
výpočet tJoli \ľýhôdy digitalizácie mestom prezentované? 
jednotka áno 

Mesto v rámci pravidelných stretnutí s obyvateľmi v prvý pondelok v mesiaci oboznámilo občanov o informačnom 
systéme mesta Sereď s názvom eGov, kde obyvatelia nájdu všetky verejné informácie, ktoré je mesto povinné zverejňovať 
ako napr. objednávky, zmluvy, faktúry atď. Tento systém však poskytuje aj privátne údaje ako napríklad neuhradené 
záväzky voči mestu, alebo umožňuje z pohodlia domova vybaviť rôzne záležitosti súvisiace s Msú. 

Mesto zároveň túto informáciu zverejnilo v Seredských novinkách a na stránke www.novinky.sered.sk na ktorej 
zverejňovalo i tlačové správy o elektronických službách z oblasti dopravných evidencií a pripravenosti štatutárov 
právnických osôb na komunikáciu so štátom elektronicky. 

Ukazovateľ sme vyhodnotili tak, že mesto informovalo svojich občanov o výhodách digitalizácie v „kľúčových" 
médiách, pričom by sme odporučili informovať občanov pravidelne, aby sa možnosť využívania elektronických podaní 
stala používanejšou. 
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Merateľný ukazovateľ č. 9 podiel zaškolených zamestnancov 
Tabuľka č . 8 

KPI 9 o/o pracovníkov, ktorí absolvovall súvisiace školenia (k UPVS, bezpečnostná smernica, 
bezpečnostný projekt ) 

výpočet = (počet administratívnych pracovníkov, zúčastnených na školení) / (počet 
administratívnych pracovníkov celkom)*100 
= (43/43) *100 -_. 

jednotka 100% 

Zamestnanci mesta sa zúčastnili školenia k bezpečnostnej politike mesta a to k bezpečnostnej smernici 
a bezpečnostnému projektu, ďalej absolvovali školenie k elektronickej komunikácií 15.11.2016 a metodický deň -
elektronická komunikácia 16.12.2016. K výkonu verejnej moci elektronicky zatiaľ zamestnanci školenie neabsolvovali. 
Ukazovateľ sme vyhodnotili na 100 %. 

Merateľný ukazovateľ č. 1 O dostupnosť bezpečnostnej politiky 
Tabuľka č. 9 

KPI 10 dostuonosť bezoečnostnei oolitikv 
výpočet N/A 
jednotka áno 

Merateľný ukazovateľ „dostupnosť bezpečnostnej politiky" bol vyhodnotený ako splnený. Predmetný ukazovateľ 
bol splnený tým, že mesto sa pri kontrole preukázalo platným bezpečnostným projektom z31.12.2013 aplatnou 
bezpečnostnou smernicou z 01.07.2012. 

Merateľný ukazovateľ č. 11 riešenie bezpečnostných incidentov 
Tabuľka č. 1 O 

KPI 11 dostupnosť politík pre riešenie bezpečnostných incidentov a riešenie problémov v IT 
oblasti 

výpočet N/A 
jednotka áno 

Merateľný ukazovateľ "dostupnosť politík pre riešenie bezpečnostných incidentov a riešenie problémov v IT 
oblasti" bol vyhodnotený ako splnený, nakoľko mesto problematiku bezpečnostných incidentov a riešenia problémov v IT 
oblasti riešilo prostredníctvom platného Bezpečnostného projektu a Bezpečnostnej smernice. 

Merateľný ukazovateľ č. 12 oboznámenie zamestnancov o bezpečnostnej politike mesta 
Tabuľka č. 11 

KPI 12 vedomosti zamestnancov o prijatej bezpečnostnej politike mesta 
výpočet oboznámenie administratívnych zamestnancov o bezpečnostnej politike mesta 
jednotka áno 

Zamestnanci mesta boli poučení o prijatej bezpečnostnej politike, a to 19.03.2014 a novo nastupujúci 
zamestnanci sú o bezpečnostnej politike mesta poučení pri nástupe do pracovného pomeru v rámci školení BOZP. 

Merateľný ukazovateľ č. 13 výdavky vynaložené na IT 
T abul'ka č . 12 

KPI 13 
zmena v' davkov v členení na IT a materiál v rokoch 2014, 2015, 2016 a 2017 
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V rámci merateľného ukazovateľa sme preverili zmenu výšky výdavkov na IT a materiál za obdobie rokov 2014 
až do 31.03.2017. Pri výpočte sme zohľadnili vplyv jednotlivých kvartálov každého roka. Výdavky na IT boli tvorené 
bežnými výdavkami a za uvedené obdobie sme zistili mieru poklesu výdavkov o 14,48 %; kvartálny priemer bežných 
výdavkov na IT bol v sume 12 298,71 eur a kapitálovými výdavkami, ktoré malí mieru nárastu o 30,33%; kvartálny priemer 
kapitálových výdavkov na IT bol v sume 3 067,94 eur. Celkové miera výdavky na IT teda so zohľadnením vplyvov 
kvartálov_poklesla o 5,53%; kvartálny priemer bol v sume 15 366,65 eur. 

Výdavky na materiál mali mieru nárastu o 0,82 % a kvartálny priemer výdavkov na materiál bol v sume 
16 605,06 eur. 

Miera zmeny výdavkov znamená strednú mieru odchýlky výdavkov od ich očakávanej (priemernej) hodnoty 
za jednotlivé kvartály. 

Zmena výdavkov čiastočne súvisela s povinnosťou mesta vykonávať výkon verenej moci elektronicky, kedy 
mesto zakúpilo zariadenia na výkon verenej moci elektronicky. 

Mesto pre zabezpečenie výkonu kompetencií využívalo výpočtovú techniku, konkrétne 108 osobných počítačov 
60 tlačiarní a osem multifunkčných zariadení, ktoré boli k dispozícii príslušným zamestnancom mesta. Priemerný vek 
k 31.12.2016 ból u osobných počítačov 5,3 roka, u tlačiarní 6,3 roka a multifunkčných zariadení bol 2,7 roka. Priemerný 
vek k 31.12.2015 bol u osobných počítačov päť rokov, u tlačiarní 5,6 roka a u multifunkčných zariadení 2,9 roka. 
K 31.12.2014 bol priemerný vek osobných počítačov 4,8 roka, u tlačiarní 5,2 roka au multifunkčných zariadení bol 3,7 
roka. Zariadenia boli funkčné, mesto ich pravidelne obnovuje. 

V rámci kontroly sme preverili, ako zamestnanci mesta subjektívne vnímali prácu s elektronickou schránkou 
z pohľadu použiteľnosti (ľahkosť, jednoduchosť ovládania, problémy pri práci a pod.). Miera použiteľnosti elektronickej 
schránky bola zamestnancami vyhodnotená na štvorstupňovej1 stupnici testu usability ako neakceptovateľná . 

3. Dodržiavanie vybraných povinností mesta v oblasti vytvárania, prevádzkovania, využívania, rozvoja 
a bezpečnosti informačných systémov verejnej správy 

Mesto malo vypracovanú koncepciu rozvoja informačných systémov verejnej správy, v ktorej riešilo sútad 
s legislatívou a strategickými dokumentmi, technické a programové prostriedky v správe orgánu verejnej správy, 
inforrt"iačné systémy v správe organu verejnej správy, zámery na obstaranie alebo vytvorenie nových rsvs, riadenie kvality 
ISVS, riadenie bezpečnosti ISVS, zásady a postupy pre správu ISVS, spôsoby financovania ISVS, naplňovanie koncepcie 
rozvoja informačných systémov. 

Bezpečnostný projekt na ochranu osobných údajov, citlivých údajov a majetku mesta Sereď bol vypracovaný 
po prvý krát 1. júna 2012 spolu s rizikovou analýzou. Bezpečnostný projekt bol aktualizovaný 31 .12 2013. 

Webové stránky boli poskytované vo formáte html a bez potreby inštalácie zásuvných modulov, doplnkov alebo 
klientskych aplikácií a za účelom vyhľadávania bola mestom zriadená funkcionalita vyhľadávania. 

Zverejňované tlačivá a formuláre boli v súborovom formáte, ktorý nezaručoval súborovú neutralitu tak, aby bolo 
zabezpečené rozoznávanie textových častí obsahu formátu súboru v tlačených fontoch ako textu, čo nebolo v súlade 
s ustanovením§ 18 písm. d) a s ustanovením§ 19 písm. b) (použité formáty súborov boli najmä .doc a .rtf) výnosu 
o štandardoch pre informačné systémy. To mohlo mať vplyv na použiteľnosť tlačív občanmi pri výkone verejnej moci 
mestom elektronicky. Zverejnené tlačivá by mali slúžiť v prechodnom období do 31.01.2018 na vytváranie elektronických 
dokumentov elektronických podaní. 

Emailová adresa mesta spÍňala štandardy názvoslovia elektronických služieb. Mesto prevádzkovalo elektronickú 
podateľňu a pre oznamovanie sťažností malo zriadenú emailovú schránku „sťažnosti" . 

Zaistenie bezpečnosti ISVS v správe mesta predstavoval proces zameraný na dosiahnutie primeranej úrovne 
jeho zabezpečenia a udržiavanie dosiahnutého stavu. Bezpečnosť ISVS bola založená na kombinácii bezpečnostných 

1 stupeň 1: najlepšie (100- 86 bodov zo 100), stupeň 2: lepšie (85 - 74 bodov zo 100), stupeň 3: dobré (73- 53 bodov zo 100), stupeň 
. eakceptovateľné (menej ako 52 bodov zo 100) 
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prostriedkov, prevádzkových procedúr, vnútornej legislatívy mesta, administratívnych, organizačných, personálnych 
a kontrolných opatrení. 

Bezpečnostná politika mesta bola tvorená bezpečnostným projektom mesta a bezpečnostnou smernicou, ktoré 
boli schválené štatutárom mesta. Za dodržiavanie informačnej bezpečnosti bol v rozsahu stanovenom bezpečnostným 
projektom určený bezpečnostný správca a oprávnení zamestnanci. Pri zistení bezpečnostného incidentu musel byť 
informovaný bezpečnostný správca a všetci správcovia dotknutých aktív a na základe povahy a zasiahnutý~h aktív 
bezpečnostný správca rozhodol o zmene bezpečnostného režimu. o každom bezpečnostnom incidente musel byť 
spracovaný záznam, informovaný správca aktív a nadriadení zamestnancov, ktorí umožnili, aby incident nastal. 

Kontrolou bolo zistené, že interné smernice mesta bližšie neupravovali postupy pri ukončení pracovného pomeru 
vlastného zamestnanca a pri ukončení spolupráce s externým pracovníkom alebo treťou stranou, ktorými sa malo 
zabezpečiť najmä navrátenie pridelených zariadení a navrátenie informačných aktív, odstránenie informácií povinnej 
osoby z pridelených zariadení a odovzdanie výsledkov práce v súvislosti s informačnými systémami verejnej správy, čo 
nebolo v súlade s ustanovením§ 30 písm.~ bodov 2., 3. a 5. výnosu o štandardoch pre informačné systémy. 

Ochrana pred škodlivým kódom bola zabezpečená nainštalovaním softvéru v balíku, ktorý okrem antivírusovej 
ochrany zabezpečoval aj ochranu pred nevyžiadanou poštou. Antivírusový softvér bol priebežné aktualizovaný. Pravidlá 
pre prácu s externými sieťami a internetom, boli popísané v bezpečnostnej smernici. 

ISO boli umiestnené v priestoroch, ktoré boli chránené pred fyzickým prístupom nepovolaných osôb. V rámci 
týchto možností bolo zabezpečené aj splnenie podmienky, aby sa v okolí zabezpečeného priestoru nevyskytovali 
zariadenia, ktoré by mohli ohroziť ISVS ako napríklad kanalizácia, vodovod alebo materiály, ktorými sú najmä horľaviny. 

Kontrolou bolo zistené, že mesto malo vytvorený a zavedený systém opatrení, zameraných na riešenie obnovy 
prevádzky v prípade výpadku ISVS, avšak nestanovilo parametre definujuce maximálnu prípustnú dobu výpadku ISVS, 
čo nebolo v súlade s ustanovením§ 35 písm. i) výnosu o štandardoch pre informačné systémy. 

Odporúčania 

• NKÚ SR odporúča mestu zverejňovať tlačivá vo formáte .docx a súčasne .odt v prípadoch, kedy sa predpokladá 
ich ďalšia úprava, prípadne používať formát súboru .pdf v strojovo čitateľnej farme. Pri zverejňovaní súborov 
obsahujúcich tabuľky (najmä zverejnené rozpočty) odporúčame ich zverejňovanie vo formáte .xlsx a súčasne .ods. 

Protokol o výsledku kontroly vypracovali dňa 28.04.2017 

Ing. Ľubica Filipovičová 
vedúca kontrolnej skupiny 

Mgr. Zuzana Luhová 
členka kontrolnej skupiny 

S obsahom protokolu- o výsledku kontroly bol oboznámený dňa 

Ing. Martin Tomčanyi 
primátor mesta Sereď 
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