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Žiadosť o rozšírený prístup
Príloha k formuláru: / *

F64

/1

Vydanie 02

F 208

do Rozpočtového informačného systému - RIS a RIS.SAM
Vpíšte "X"

F66

zmena

Vyplní žiadateľ v častiach bez podfarbenia

Žiadateľ / ***
Názov organizácie / **
(uviesť celý názov, bez skratiek)

IČO / **
Štatutárny orgán (v prípade, že je žiadateľom ministerstvo, uviesť generálneho tajomníka služobného úradu)
Priezvisko

Meno

Titul

Pozícia

Pečiatka

Telefón

Podpis

Dátum
E-mail

Prístup pre používateľa
UID (login): / **
Priezvisko
Telefón
Prístup pre
používateľa do

Meno

Titul

E-mail
Vytvoriť

Zrušiť

Rola
Správca záväzných
ukazovateľov (ZU)

Čitateľ - všeobecný (Č*)

/2

Čitateľ - všeobecný (Č*)

/2

Čitateľ - všeobecný (Č*)

/2

Manažér (M)

Čitateľ - všeobecný (Č*)

/2

Analytik MF (anMF)

Čitateľ - všeobecný (Č*)

/2

Čitateľ - všeobecný (Č*)

/2

Čitateľ - všeobecný (Č*)

/2

Čitateľ - všeobecný (Č*)

/2

Editor zmeny (EZ)

ZORO

Manažér (M)

Administrátor (A)

MUR

MaH

RI

MPR

MZDY

KNS

Referent (R)

Manažér (M)

Čitateľ (Č)

Zadávateľ (Z)

Administrátor (A)

Zadávateľ (Z)

SKPM

BI
KAA.VlZ
KAA.VnA
RR
DOT

Rozpočet (biRZP)

Výkazníctvo (biVYK)

Samospráva (biSAM)

RUZ Čitateľ
(biCRUZc)

RUZ Zadávateľ
(biCRUZz)

Čitateľ (Č)

Koordinátor (K)

Audítor (A)

Vedúci audítor (VA)

Správca správneho
konania (Ssk)

Čitateľ (Č)

Koordinátor (K)

Audítor (A)

Vedúci audítor (VA)

Správca správneho
konania (Ssk)

Čitateľ (Č)

Zadávateľ rizík (Z)

RISK manažér
organizácie (MO)

RISK manažér kapitoly
(MK)

Čitateľ (Č)

Referent (R)

Administrátor (A)

Manažér (M)

Administrátor (A)

Čitateľ - Obec/VÚC

Čitateľ - Sumár

Čitateľ (Č)

RISSAM.VYK

/3

Čitateľ - Organizácia

RISSAM.RZP

(CO)

/3

(COV)

/4

(CS)

Vedúci oddelenia (Vo)

/5

Poznámka
Typ používateľa RIS
Sekcia štátneho
výkazníctva

používateľ z pozície MF SR

Sekcia rozpočtovej politiky

Odbor rozpočtu VS
Odd. č.

používateľ s prístupom pre analýzu údajov
používateľ s prístupom pre výkon
auditu/kontroly

Sekcia auditu a kontroly MF SR

Odbor rozp. regulácie
Odd. č.

Inštitút finančnej
politiky

Útvar hodnoty
za peniaze

Úrad vládneho auditu

Útvar vnútorného auditu

Odbor rozp. analýz
Odd. č.
Rada pre rozpočtovú
zodpovednosť

Najvyšší kontrolný
úrad SR

Špeciálne organizácie a iné požiadavky

Záznamy DataCentra (Vyplní DataCentrum)
Žiadosť zaevidovaná pod číslom
Vybavenie žiadosti schvaľuje (priezvisko a meno)
Vybavenie žiadosti
Spôsob
Odoslané na MF SR
Schválené z MF SR
Zamietnuté z MF SR
Zrealizované
Vrátené na doplnenie
Zamietnuté / Zrušené

Dátum

Odb. fin. ver. výd.
Odd. č.

Dňa
Dátum

Podpis

Meno

Podpis

Doplňujúce informácie:
A/ DataCentrum si v prípade neúplnosti, nečitateľnosti, alebo nesprávnosti údajov vyhradzuje právo vrátiť žiadosť na doplnenie a opravu. V prípade
nejasností je možné konzultovať s CPU DataCentra na tel. čísle 0850 123344 alebo prostredníctvom elektronickej pošty na adrese cpu@datacentrum.sk.
Tlačivo, na požiadanie, DataCentrum pošle poštou, faxom, elektronickou poštou.
/ * Zaškrtnúť v prípade, že je formulár predkladaný ako súčasť Žiadosti o prístup do RIS - formulár F 66, resp. ako súčasť Žiadosť o prístup používateľa do
komunikačno technologickej infraštruktúry (KTI) DataCentra - formulár F64.
/ ** Vyplniť v prípade, že je formulár predkladaný ako samostatná žiadosť o rozšírený prístup do RIS (a používateľ už má prístup do RIS vyžiadaný
formulárom F 66).
/ *** Súhlasím s poskytnutím osobných údajov DataCentru, Cintorínska 5, 814 88 Bratislava a s ich spracovaním DataCentrom na účely určenia a
identifikácie osôb ako oprávnených používateľov Komunikačno technologickej infraštruktúry DataCentra na dobu neurčitú s možnosťou odvolať udelený
súhlas iba v tom prípade, že sa osobné údaje použijú na iný ako uvedený účel.
/ 1 Žiadosť sa zasiela DataCentru a podlieha schvaľovaciemu procesu na Mininisterstve financií Slovenskej republiky.
/ 2 V zátvorke je uvedená skratka používateľskej role zobrazovaná prihlásenému používateľovi v jednotlivých moduloch RIS, napr. Č* predstavuje
používateľskú rolu "Čitateľ - všeobecný", prostredníctvom ktorej má používateľ prístup na čítanie ku všetkým organizáciám evidovaným v Rozpočtovom
informačnom systéme.
/ 3 Pre rolu Čitateľ-Organizácia je potrebné v Poznámke uviesť konkrétne IČO a názov organizácie (resp. úradu obce) a názov okresu. V prípade
podriadených organizácií aj názov zriaďovateľskej obce. Požiadavku na prístupy za viaceré ICO je potrebné uviesť vo forme zoznamu v samostatnej prílohe tabuľka: IČO organizácie, Názov organizácie, LAU2 kód obce, Názov okresu organizácie, Názov zriaďovateľskej obce.
/ 4 Pre rolu Čitateľ-Obec/VUC je potrebné v Poznámke uviesť konkrétny LAU2 kód a názov obce, resp. kód a názov VÚC. Požiadavku na prístupy za viaceré
obce, resp. VÚC je potrebné uviesť vo forme zoznamu v samostatnej prílohe - tabuľka: LAU2 kód obce alebo kód VÚC, Názov obce alebo VÚC, Názov
okresu (len pre obce).
/ 5 Pre rolu Čitateľ-Sumár je potrebné v Poznámke uviesť názov okresu a/alebo kraja, resp. text "Obce spolu" alebo "VUC spolu".
Moduly/skratky:

ZORO
MUR
MaH
RI
MPR

Zostavovanie rozpočtu
Modul úprav rozpočtu
Monitorovanie a hodnotenie
Register investícií
Modul programového rozpočtovania

MZDY

Nefinančné ukazovatele - MZDY

KNS

Konsolidácia

SKPM
BI
KAA.VlZ
KAA.VnA
RR
DOT
RISSAM.VYK
RISSAM.RZP

Správa klasifikácií a prevodových mostíkov
Business Intelligence
Vládny audit vlastných zdrojov
Vnútorný audit
Riadenie rizík
Dotácie MFSR poskytované z kapitoly štátneho rozpočtu
Všeobecná pokladničná správa
Ropočtový informačný systém pre samosprávu (modul
RISSAM.výkazy)
Ropočtový informačný systém pre samosprávu (modul
RISSAM.rozpočet)

