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Programové riadenie § 3 – hodnotenie programu/rezortu 

ISVS nad 100K EUR OPEX, platí pre kapitoly v štátnom rozpočte.  

•  samostatný prvok v programovom rozpočte 
•  nastavené KPI z číselníka, ktorý vydáva ÚPPVII 
• meraný náklad na transakciu na základe merania 

podaní a nákladov 
•  predmetom hodnotenia programov 



Programové riadenie § 3 – hodnotenie projektu 
Povinnosť OVM 0-200

K 
200K - 
1mil. 

1mil. - 5 
mil. 

5mil – 10mil. 10mil. a viac ÚPPVII 

Notifikovať projekt pri plánovaní 
rozpočtu na nasledujúci rok. OVM 
predkladá názov projektu, rozpočet a 
ISVS ktorého sa to týka 

názov, 
rozpočet, 
harmonogram
, stručný opis 
projektu 

názov, 
rozpočet, 
harmonogram, 
stručný opis 
projektu 
 

názov, rozpočet, 
harmonogram, 
stručný opis 
projektu 

názov, rozpočet, 
harmonogram, stručný 
opis projektu 

ÚPPVII zverejňuje 
hodnotenie rezortu 
kde odporúča 
notifikované projekty 
na financovanie pre 
rozpočet na rok t+1 

Predložiť projekt na HODNOTENIE 
–  
•  Bez zverejnenia hodnotenia nie je 

možné začať VO/zaslanie 
objednávky.  

•  OVM môže realizovať projekt aj 
keď nemá pozitívne hodnotenie 

Projektový 
zámer, 
Business 
Case 

ÚPPVII zverejňuje 
hodnotenie.  
 
OVM môže  začať 
VO / zaslať 
objednávku až keď 
zverejníme 
hodnotenie.  
 

Predložiť projekt na SCHVÁLENIE 
– obsahuje hodnotenie + schválenie  
•  Nie je možné realizovať projekt v 

prípade negatívneho hodnotenia 
(STOP/GO) 

 

•  Projektový 
zámer,  

•  Projektový 
prístup,  

•  Business 
Case 

•  Projektový 
zámer,  

•  Projektový 
prístup,  

•  Business Case 
•  Správa o 

dokončení 
projektu 

•  Projektový zámer,  
•  Projektový prístup,  
•  Business Case 
•  Správa o 

dokončení projektu 
•  Správa o stave 

projektu 

ÚPPVII zverejňuje 
hodnotenie a 
schvaľuje projekt.  
 
OVM môže 
realizovať projekt až 
keď projekt 
schválime.  



Limity vo vyhláške 

Veľký projekt bude nad 1 mil. EUR 
 
ÚPPVII hodnotí a schvaľuje všetky 
projekty, CR, SLA, zmeny v projekte nad 
1mil. EUR  
Proces pre SLA a zmeny v proje-kte 
budú mať iný WF ako nový systém / 
rozvoj systému 

Čiastkové plnenie max 2 500 000 
EUR pre projekty a veľké projekty s 
max 24 mesiacmi  
každé čiastkové plnenie musí mať 
vlastný prínos bez ohľadu na 
celkové plnenie, 
po každom čiastkovom plnení musí 
byť možné projekt ukončiť, ak stratil 
svoje pôvodné opodstatnenie, 
 
ISVS, ktorý nepozostáva len z 
dodania jedného funkčného celku, 


