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Ste spokojní s ministrom 
financií? 
 

„Predseda vlády je s rezortom financií 

spokojný” – hlása titulok na webovej stránke 

slovenského ministerstva financií. Stalo sa tak 

po tzv. kontrolnom dni premiéra Roberta Fica 

na ministerstve v stredu 11. júna. A robí to ten 

náš exSDĽák Fico zasa dobre – je tu polovica 

ich volebného obdobia, treba si zhodnotiť tie 

dva roky vo vládnych funkciách... 

 

Tak som si povedal, že si to zhodnotím aj ja. Nebudem sa však zamýšľať nad prechodom na euro či novým 

systémom verejného obstarávania, ani inými dôležitými témami. Dotknem sa iba jednej, veľmi, veľmi 

okrajovej, ale predsa len podľa kompetenčného zákona oblasti v gescii ministerstva financií. Teda 

informatizácie spoločnosti. Položím si otázku, ktorú si aj zodpoviem: čo táto vláda a ministerstvo vlastne 

za prvé dva roky vládnutia spravili a nespravili, a čo majú šancu do konca obdobia spraviť... 

 

Prvým úspechom, koncom roka 2006, bolo navýšenie finančnej alokácie pre Operačný program 

Informatizácia spoločnosti (OP IS) z 850 na 993 miliónov euro. Navonok síce veľmi pekný krok, ale realita 

je krutá. Napríklad v takom Grécku, kde v ostatnom programovacom období EÚ mali podobný OP IS, sa 

im za sedem rokov podarilo využiť približne 70 percent prostriedkov, ďalších desať možno stihnú do konca 

tohto roka. Pripomínam, že „bordel” v štátnej správe majú asi taký ako my, ale nebolo to ich druhé 

programovacie obdobie... 

 

Tiež treba pripomenúť, že kompetencie pri riadení nášho OP IS sú mimoriadne komplikované – riadiacim 

orgánom je Úrad vlády SR, sprostredkovateľským je naše ministerstvo financií a jedna z prioritných osí 

(druhá) de facto spadá pod ministerstvo kultúry. Výsledkom je, že po roku a pol programovacieho obdobia 

je OP IS asi jediný, kde doteraz nebola zverejnená žiadna výzva na predkladanie projektov. 

 

Prišiel prvý február 2007, novela kompetenčného zákona vstúpila do platnosti a s ním presun kompetencií 

z ministerstva dopravy na rezort financií. Nebolo to nič zaujímavé, aspoň pre nás „pamätníkov”. Sekcia 

informatizácie spoločnosti sa sťahovala už vari tretí raz. Kedysi bola na ministerstve dopravy, potom na 

ministerstve školstva, potom zasa na ministerstve dopravy a dnes ju máme na ministerstve financií. 

Samozrejme, potrebovala nového generálneho riaditeľa, ktorý vôbec nepotreboval pol roka, aby sa 

zorientoval v problematike... Ale našťastie, zvládol to. Aby to však generálny riaditeľ Bojňanský nemal také 

jednoduché, vláda mu pripravila také jedno malé „polienko” pod nohy... 

 

Vláda v auguste 2007, teda rok po nástupe do funkcie, menovala (nového) splnomocnenca vlády pre 

informačnú spoločnosť Pavla Tarinu s veľmi diskutabilnými kompetenciami. Aj ten potreboval pár 

mesiacov, aby zistil, čo to tá štátna správa vlastne je. Zatiaľ, pochopiteľne, pre istotu žiadny materiál 

ministerstva financií nemal šancu na úspech vo vláde. Inak, veľa ľudí v odborných kruhoch si kladie 

otázku – čo vlastne taký splnomocnenec robí??? Nuž, odpoveď je predsa jasná – KOORDINUJE!!! 

Aktuálne Téma týždňa Slovensko Ekonomika Európa & Svet Pamäť národa Civilizácia Kultúra 
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No a tento rok vláda konečne schválila najprv SIVS a potom aj NKIVS (super skratky, však?). O tom som 

tu písal nedávno, preto teraz nebudem.  

Takže, ak to zosumarizujem a zostručním, najväčším úspechom tu zatiaľ boli kompetenčné a personálne 

rošády, ktoré vyvrcholili kompetenčnou vojnou medzi úradom vlády a ministerstvom financií. Žiadny 

fungujúci eGovernment sa zatiaľ síce nekonal, ale keďže už máme tú SIVS a NKIVS hotové a schválené, je 

to už určite iba otázka krátkeho času. Inak povedané – stihnú SMERáci aspoň niečo reálne spraviť za 

zvyšné dva roky do volieb?! 

 

P.S. Bude nejaký kontrolný deň aj na úrade vlády? 

 

Milan Ištván, Utorok 17. júna 2008 
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