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POPIS INOVÁCIE RIS RR -

Rozpočtový informačný systém riadenia rizík

• Východisková situácia:                                                                                                       

Ako východisková základňa bol využitý pôvodný troj-stupňový systém hodnotenia a katalóg rizík MF SR 

z roku 2016, ktorý bol vypracovaný na základe zákona č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov, §5 ods. 1, písm. a), a interného riadiaceho aktu MF SR č. 4/2012. 

Ten bol od roku 2012 spracovávaný čiastočne manuálne v papierovej forme a čiastočne s využitím PC. 

Následne sa aktualizovaný Katalóg rizík zverejnil na intranete MF SR, ale bez jeho hlbšieho využitia.

• Popis inovácie:                                                                                                              

V priebehu roku 2017 sa na pracovných konzultáciách zamestnancov útvaru vnútorného auditu MF SR 

(ÚVA) s pracovníkmi dodávateľskej firmy zadefinovali požiadavky na funkcionalitu a reporting úplne 

novej aplikácie - Rozpočtového informačného systému, modul Riadenie rizík (RIS RR). Systém sa 

etapovite skúšal, pripomienkoval a dopĺňal o ďalšie funkcie na základe pripomienok a požiadaviek ÚVA. 

Po preklopení skúšobnej verzie do produkčného prostredia sa doplnili, prehodnotili a aktualizovali riziká 

pre rok 2018. Zároveň sa prešlo z troj-stupňového systému hodnotenia rizík na päť-stupňové 

hodnotenie. V roku 2018 sa s využitím základnej databázy aktuálneho katalógu rizík MF SR vytvorili 

(od roku 2019) predpoklady na zavedenie jednotného systému RR v celej kapitole u všetkých 

organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti MF SR. 
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POPIS INOVATÍVNEHO PRÍNOSU RIS RR -

Rozpočtový informačný systém riadenia rizík

• Samotná inovácia:                                                                                                            

• Univerzálny päť-stupňový systém hodnotenia a katalóg rizík. Bola aktualizovaná interná smernica. 

Odbúranie papierovej formy spracovania a vedenia rizík. Aktualizovaný Katalóg rizík sa zverejnil na 

intranete MF SR. Bola vykonaná prezentácia RIS RR pre ústredné orgány štátnej správy/správcov kapitol 

štátneho rozpočtu.

• Odlišnosť:                                                                                                                   
Prechod z troj-stupňového systému hodnotenia rizík na päť-stupňové hodnotenie.

• Do konca roku 2018 (od roku 2019) sa zavedie jednotný elektronický systém RR v celej kapitole 

u všetkých organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti MF SR. 

• Online prístup k rizikám organizácie pre rozhodovací proces všetkých stupňov manažmentu.

• Variabilita výstupov - porovnávania vývoja, stavu, zmien rizík po kategóriách, útvaroch, v rámci 

kapitoly pre audit a kontrolu podľa nadefinovaných prístupov.

• Aplikovateľnosť v celej štátnej správe, samospráve nezávisle na organizačnom členení a 

zložitosti útvarov a organizácií
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CIEĽE PROJEKTU RIS RR -

Rozpočtový informačný systém riadenia rizík
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Zaviesť a implementovať na MF SR a v celej kapitole jednotný informačný systém riadenia rizík, 

ktorý bude slúžiť na všetkých stupňoch manažmentu, (podľa schváleného kľúča prístupov a rolí) auditu 

a kontrole k eliminácii rizík.

Vyvinúť jeden-jednotný program aplikovateľný v celej verejnej správe, samospráve a ich 

organizáciách, ktorý zároveň reflektuje osobitosti jednotlivých subjektov, ich útvarov.

Nastavenie takých základných parametrov, ktoré aj v prípade plošného zavedenia umožnia 

porovnávať, reportovať a vyhodnocovať riziká na úrovni každého odborného útvaru, organizácie, 

kapitoly a celej štátnej správy.

Implementovať riadenie rizík do každodennej práce zodpovedných manažérov organizácií a 

minimálne 1x za rok primäť manažment na všetkých úrovniach riadenia posúdiť, prehodnotiť a 

aktualizovať vlastné riziká, ktoré sa premietnu do ich práce a odrazí sa v plánoch kontrol a auditu 

organizácie.



Prínos projektu RIS RR -

Rozpočtový informačný systém riadenia rizík

1.
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Pred a pri zavedení RIS RR na základe vlastnej analýzy a hodnotenia rizík poskytol vnútorný 

audit konzultačné služby a podieľal sa s IT spoločnosťou na testovaní samotného programu 

RIS RR a tým prispel k optimálnemu nastaveniu parametrov a aplikovateľnosti nového programu. 

(PRIDANÁ HODNOTA-ÚVA MF SR) 

Využiteľnosť v celej štátnej správe a samospráve. (PRIDANÁ HODNOTA PROJEKTU) 

Prechodom z troj- na päť-stupňový systém hodnotenia rizík sa skvalitní vypovedacia hodnota 

RIS RR pre manažment a kontrolu.

Okamžité a variabilné štatistické výstupy zo systému s možnosťou sledovania vývoja rizík 

po obdobiach a preddefinovaných kategóriách vrátane útvarov a podriadených organizácií. 

Odbúranie nejednotnej a papierovej administratívy.

Adresné výstupy a zainteresovanie zamestnancov do pravidelnej práce s údajmi v katalógu 

a mape rizík.



Prínos projektu IS RR -

Rozpočtový informačný systém riadenia rizík

2.
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Informačný systém je pre každého nového užívateľa bezplatný.(PRIDANÁ HODNOTA-MF SR)

Dňa 23.5. 2018 ÚVA MF SR zorganizoval v spolupráci s IT spoločnosťou, ktorá vyvinula 

program prezentáciu a bezplatný prístup k modulu pre 22 správcov kapitol  štátneho 

rozpočtu v SR . (PRIDANÁ HODNOTA-ÚVA MF SR)

Zvýšenie transparentnosti procesu riadenia, lepšia dostupnosť-prístup na intranete MF SR.

Zviditeľnenie - zvýšenie odborného povedomia RR na úrovni manažmentu i radových 

zamestnancov.

Zapracovanie povinnosti na úseku RR do pracovných náplní pre tie funkcie na 

jednotlivých útvaroch organizácie, ktoré budú mať na starosti participáciu úloh pri RR.

Zapracovanie riadenia rizík do procesného modelu MF SR, a v zozname procesov 

priradenie ich vlastníkov a spracovateľov. 



RIZIKÁ projektu RIS RR -

Rozpočtový informačný systém riadenia rizík
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Neochota zvýšenia transparentnosti procesov riadenia a nepochopenie dôležitosti RR 

štatutármi a vrcholovým manažmentom.

Nesankcionovanie nedodržiavania zákonnej povinnosti manažmentu správcov kapitol 

štátneho rozpočtu a samospráv za úsek finančného riadenia a RR.

Nevyžadovanie a vágne zapracovanie povinnosti riadenia rizík do kontrolného systému 

v SR (NKÚ, MF SR, správcovia kapitol ŠR).

Autonómne rozhodovanie správcov kapitol štátneho rozpočtu a samospráv.

Lobbing IT firiem v prostredí jednotlivých správcov kapitol ŠR v SR.

VÝCHODISKÁ:

Požiadavka na zavedenie systému riadenia rizík v štátnej správe, zvýšený tlak 

na správcov kapitol štátneho rozpočtu 

Vyžadovanie a zapracovanie povinnosti riadenia rizík do kontrolného systému v SR (NKÚ, 

MF SR – hodnotenie kvality / vládny audit,)

Automatizovaný systém riadenia rizík 
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Minister

Ministerstvo

financií SR

VLASTNÝ KATALÓG

Sekcie a 
špecializované 
útvary MF SR

Rozpočtové organizácie 

MF SR

SAMOSTATNÉ KATALÓGY a RR

- Finančné riaditeľstvo SR

- Úrad vládneho auditu

- DataCentrum

- Štátna pokladnica

- Agentúra pre riadenie dlhu

a likvidity (ARDAL)

- VDZ Financie – T. Lomnica

Právnické osoby, kde je MF 
SR zakladateľom, a PO s 

majetkovou účasťou štátu

KONAJÚ  AUTONÓMNE

- Mincovňa Kremnica š. p.

- TIPOS, a. s.

- Slovenská konsolidačná, a. s.

- RVS, a. s.

- Slov. záručná a rozvojová banka a. s.

-Slovenská elektrizačná a prenosová 
sústava a. s.

- Slovenská reštrukturalizačná s. r. o.

Útvar vnútorného 

auditu
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JEDNOTNÝ SYSTÉM 

RR KAPITOLY MF SR



Role a prístupy v module RIS RR
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Čitateľ výstupov RR (mapy, katalógu, vývoja rizík)

Monitoruje aktuálny stav a eliminuje riziká

Aktualizuje číselník procesov a kategórie rizík, 
Sprístupňuje a uzatvára aktualizáciu katalógu rizík, 
Inicializuje katalóg rizík kapitoly na príslušný rok, 
Dohliada na evidenciu a úpravu rizík od útvarov, 

Realizuje osobité reporty pre manažment,
Operatívne riadi a komplexne vykonáva správu RR.

Čitateľ výstupov RR, audit systému RR

Využitie poznatkov pre plánovanie auditov a kontrol

Evidencia, práca a úprava rizík útvaru - organizácie. 

Zamestnanci (návrhy, podnety, poznatky)

Audit - (a kontrola)

Manažment

Risk manažér-správca RR 

Zadávateľ



Katalóg rizík kapitoly
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Katalóg

MF SR Katalóg

ORGANIZÁCIE  

TYPU 1

Katalóg

ORGANIZÁCIE  

TYPU 2

Katalóg

ORGANIZÁCIE  

TYPU 3

KATALÓG 

KAPITOLY

Zadávateľ 

útvaru A

Zadávateľ 

útvaru A1

Zadávateľ 

útvaru A2...

Organizačná 

zložka-útvar 

A

Organizačná

zložka-útvar 

B

Zadávateľ

útvaru C

Útvar 

VnA

Risk 

Manager
Správca RR kapitoly Čitateľ

Správca 
RR 1

Správca RR 2-3 

= zadávateľ



Prístup k RIS RR -

Rozpočtový informačný systém riadenia rizík
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Prihlásenie do systému RIS RR -

Rozpočtový informačný systém riadenia rizík
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Katalóg rizík MF SR - úvod 
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Zoznam rizík z aktuálneho katalógu RR 



Porovnávanie rizík-ich zmien po 

útvaroch, kategóriách a rizikových faktoroch 
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Ukážka exportu identifikovaných rizík z 

aktuálneho katalógu pre útvary MF SR v excel 

tabuľke na prácu a hodnotenie vlastných rizík
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Oblasti rizík - Procesy

• Legislatívny proces

• Tvorba metodiky a metodické usmerňovanie

• Systém riadenia

• Medzinárodné vzťahy

• Rozpočtová politika

• Ľudské zdroje a odmeňovanie

• Personálna administratíva (GDPR)

• Vzdelávanie a odborná príprava

• Mzdová agenda

• Účtovníctvo a výkazníctvo

• Verejné obstarávanie

• Správa majetku

• Finančné riadenie prostriedkov EÚ

• Informačné systémy

• Finančné riadenie

• Vnútorný a vládny audit

• Finančná kontrola

• Registratúra a archivácia

• Administratívna činnosť

• Projektové riadenie

• Vzťahy s verejnosťou

• Korupcia
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Kategorizácia rizík

• Strategické: potenciálna hrozba pri strednodobých (3–5 rokov) a dlhodobých cieľov          

(5 a viac rokov) orgánu verejnej správy. 

• Operatívne: spájajú s hrozbami, ktoré môžu vzniknúť pri bežnej pracovnej činnosti 

a znamenajú ohrozenie čiastkových a krátkodobých cieľov organizácie
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Ekonomické

Legislatívne

Spoločenské

Riadiace

Finančné a rozpočtové

Informačné

Majetkové  

Personálne

Administratívne



Metodika hodnotenia a tabuľka výpočtu 

rizikových faktorov
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Pravdepodonosť/ 

Dopad

1 Veľmi 

nízka
2 Nízka 3 Stredná 4 Vysoká

5 Veľmi 

vysoká

1 Zanedbateľný 1 2 3 4 5

2 Málo významný 2 4 6 8 10

3 Významný 3 6 9 12 15

4 Kritický 4 8 12 16 20

5 Katastrofický 5 10 15 20 25

Pre každú identifikovanú oblasť a podoblasť sa priradí určitá hodnota, ktorá jej zodpovedá. Pre hodnotenie 

rizika v podmienkach MF SR sa používa päťstupňová stupnica:

Pravdepodobnosť (frekvencia)                                Následok
1)veľmi nízka - takmer žiadny výskyt nežiaducej udalosti,    1)zanedbateľný - zanedbateľná porucha systému, takmer 

žiadne straty,

2)nízka - malý výskyt nežiaducej udalosti alebo poruchy,      2)málo významný - drobné poškodenie systému, malé straty,

3)stredná – 50% výskyt nežiaducej udalosti,                         3)významný - závažné poškodenie systému, významné straty,

4)vysoká - veľký výskyt nežiaducej udalosti alebo poruchy,  4)kritický - ťažké poškodenie systému, veľké straty,

5)veľmi vysoká - veľmi vysoký až trvalý výskyt                    5)katastrofický - úplné zničenie systému, nenahraditeľné straty.

nežiaducej udalosti.



Popis aktivít riadenia rizík

Hodnotenie procesu

Hodnotenie na stupni útvarov.

Identifikácia rizika

Stanovenie metód identifikácie,

Priradenie rizík k pod-procesom, 
Priradenie rizík k cieľom a úlohám, 
Vytvorenie kategórie rizík útvarov.

Analýza a hodnotenie

Výber metód analýzy,

Určenie stupňa významnosti

Stanovenie možných 
následkov.

Riešenie rizika

Opatrenia na zníženie, elimináciu 
a odstránenie rizika,

Určenie priorít opatrení,

Stanovenie preventívnych 
opatrení.

Monitorovanie rizika

Strategické dokumenty,

Informovanie vedenia.
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Organizačné 

útvary 

MF SR

Popis rizika

Zoznam rizík

Riziká so 

stupňami 

významnosti

Prijatie 

opatrení k 

zoznamu rizík

Premietnutie rizík 

do strategických a 

hodnotiacich 

dokumentov

AKTUÁLNY - NEPREHODNOTENÝ 

ZOZNAM  RIZÍK
NOVÝ - PREHODNOTENÝ 

ZOZNAM  RIZÍK
PRÁCA S RIZIKAMI:

(manažment, audit, 

kontrola, zamestnanci)



Ďakujem za pozornosť

Útvar vnútorného auditu                                                        Verejné financie = Vaše peniaze
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