
 
 

 
 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

jún 2021 

Útvar hodnoty za peniaze 

 

 

 

Ministerstvo financií SR / www.finance.gov.sk/uhp 

Revízia výdavkov 
 

metodika 

 
(pracovná verzia určená na 

pripomienkovanie) 
 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu 



 2 
 

 

 

 

 

 

  

Autori: 

Matej Kurian 

Peter Mandžák 

Peter Hronček 

Upozornenie 
Materiál prezentuje názory autorov a Útvaru hodnoty za peniaze, ktoré nemusia nutne odzrkadľovať oficiálne 
názory Ministerstva financií SR. Cieľom publikovania analýz Útvaru hodnoty za peniaze (UHP) je podnecovať 
a zlepšovať odbornú a verejnú diskusiu na aktuálne ekonomické témy. Citácie textu by preto mali odkazovať 
na UHP (a nie MF SR) ako autora týchto názorov. 

 



 3 
 

Obsah 

 

Účel dokumentu ....................................................................................................................................................... 4 

Čo sú revízie výdavkov? .......................................................................................................................................... 4 

Rámec revízie výdavkov: aktéri a zodpovednosti .................................................................................................... 5 

Proces a dokumenty: účel a odporúčaná štruktúra ................................................................................................. 7 

Príprava revízie (Mandát revízie) ........................................................................................................................ 7 

Analýza 8 

Zhrnutie ........................................................................................................................................................... 8 

Výdavky a výsledky ........................................................................................................................................ 9 

Tematické kapitoly – politiky a výdavky .......................................................................................................... 9 

Rozhodnutie o opatreniach ................................................................................................................................. 9 

Implementácia ................................................................................................................................................... 12 

Technická analýza - rukoväť.................................................................................................................................. 14 

Analýza súčasného stavu ................................................................................................................................. 14 

Popis výdavkov ............................................................................................................................................. 14 

Popis výsledkov ............................................................................................................................................ 17 

Dekompozícia výdavkov ............................................................................................................................... 20 

Základné analytické prístupy a techniky............................................................................................................ 27 

Je intervencia potrebná (v súčasnom rozsahu)? .......................................................................................... 28 

Ako sa líšime od najlepšej praxe? ................................................................................................................ 29 

Darí sa dosiahnuť stanovený cieľ? Dá sa to spraviť účinnejšie? .................................................................. 33 

Dá sa to spraviť lacnejšie? ............................................................................................................................ 35 

Ktorá intervencia je najefektívnejšia? ........................................................................................................... 40 

Hodnotenie regulácií ......................................................................................................................................... 43 

Ex ante posudzovanie .................................................................................................................................. 43 

Ex post posudzovanie ................................................................................................................................... 45 

 

  



 4 
 

Účel dokumentu 

 

Revízie výdavkov a kontrola ich plnenia sa od roku 2020 stali zákonnou povinnosťou. Tento dokument naplnenie 

povinnosti napomáha dvojako. Prvým cieľom je popísať organizáciu revízií výdavkov a ich monitorovania, aj 

z pohľadu napojenia na rozpočtové procesy. Druhým cieľom dokumentu je poskytnúť prehľad základných 

analytických prístupov pri výkone revízií výdavkov.  

Čo sú revízie výdavkov? 

Revízia výdavkov (spending review) je pojem používaný pre časovo a tematicky ohraničené aktivity vlád smerujúce 

k stanoveniu priorít verejných financií v rámci pevného záväzku k fiškálnej disciplíne. Za týmto účelom hodnotí 

revízia výdavkov efektivitu a účinnosť programov a procesov pomocou systematickej analýzy na základe 

výsledkových indikátorov. Na rozdiel od výlučného posúdenia, či je program alebo proces efektívny, obsahuje 

odporúčania o jeho ďalšom fungovaní (zrušenie, dodatočné financovanie a pod.), ktoré sú zohľadnené 

v rozpočtovom procese (Robinson, 2014).  

Revízia výdavkov predstavuje jeden zo spôsobov hodnotenia verejných politík. Od iných príbuzných aktivít (napr. 

posúdenie efektivity X) sa odlišuje predovšetkým prikladanou politickou dôležitosťou, rozsahom analýzy a jasným 

časovým rámcom definovaným zohľadnením výsledkov v rozpočtovom procese. Hlavný rozdiel medzi revíziami 

a inými analýzami výdavkov je vplyv na rozpočet. 

Revízie výdavkov slúžia najmä na zlepšenie kontroly nad celkovými výdavkami a zlepšenie priorizácie výdavkov. 

Ich dôležitosť je najmä v súvislosti s tradičným (inkrementálnym) prístupom k rozpočtu, kedy sa pri tvorbe návrhu 

nového rozpočtu vychádza z predchádzajuceho, a vyjednáva sa len o dodatočných výdavkoch. Takýto prístup je 

udržateľný najmä v prípade rastu ekonomiky a s tým súvisiacim rastom príjmov, nevytvára však tlak na výsledky 

a efektívnosť míňania. Práve revízie výdavkov umožňujú realokovať výdavky z neefektívnych činností, prípadne 

činností s nízkou prioritou do prioritných oblastí.  

Revízie výdavkov nemusia byť integrálnou súčasťou procesu prípravy rozpočtu, ale skúsenosti ukazujú že by mali 

byť (Robinson, 2013). Ich previazanie s rozpočtovým procesom má dve hlavné výhody: 

 umožňuje simultánne rozhodovanie o nových výdavkoch a možnostiach úspor 

 fiškálny cieľ revízie je naviazaný na vládne rozpočtové ciele 

Základný rámec revízie výdavkov určilo Programové vyhlásenie vlády na roky 2016-2020, ktoré stanovilo 

„pravidelné a systematické revidovanie verejných výdavkov, tak aby [vláda] v horizonte volebného obdobia 

posúdila väčšinu verejných výdavkov, vrátane daňových s cieľom dosiahnuť vyššiu efektívnosť verejných výdavkov, 

lepšie služby štátu a konsolidáciu verejných financií.“ Programové vyhlásenie zároveň stanovilo prvé tri oblasti 

revízií – zdravotníctvo, dopravu a informatizáciu verejnej správy. Od roku 2020 je realizácia revízií výdavkov 

povinná podľa zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy1. Vláda je povinná počas volebného obdobia 

zrevidovať najmenej polovicu verejných výdavkov. 

Politickú dôležitosť vyjadruje rozhodovanie vlády v kľúčových bodoch procesu. Predmet, ciele a termín 

vypracovania revízie výdavkov sú zadané vládou, jej výsledky sú opäť určené pre vládu, ktorá aj rozhoduje 

o opatreniach prijatých na jej základe.  

Rozsahom ide o analýzy významných častí výdavkov. Revízie výdavkov zvyčajne pokrývajú všetky (výdavky na 

obranu) alebo aspoň veľkú časť výdavkov v oblasti (výdavky na pomoc znevýhodneným skupinám) bez ohľadu na 

to, či patrí pod viacero inštitúcií.  

                                                           
1 §14 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
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Podľa rozsahu pokrytých tém a strategického cieľa vlády (ministerstva financií) je možné rozlíšiť nasledujúce 

základné typy revízii výdavkov. 

  

 

Strategický cieľ revízie výdavkov určuje aj potrebné zdroje na vykonanie revízie a organizáciu práce. Podobne, 

dostupnosť zdrojov by mala ovplyvňovať volené ciele a  model revízie výdavkov. Napríklad, detailná revízia 

celkovej výdavkovej obálky v priebehu roka 2016 by nebola splniteľným zadaním pre nedostatok interných 

analytických kapacít a skúsenosti s procesom.  

Slovensko v rokoch 2016-2020 vykonávalo sektorové revízie s cieľom zvyšovania efektivity verejných výdavkov 

dosahovaním lepších výsledkov bez konsolidačného cieľa. Rozhodnutie pre realizáciu čiastkových, sektorovo 

zameraných revízii za súčasného budovania analytických kapacít na inštitúciách formalizované Programovým 

vyhlásením vlády z roku 2016 vytvára predpoklad k uskutočneniu revízie celkovej výdavkov a realokácii zdrojov 

medzi sektormi v nadchádzajúcom období. 

Rámec revízie výdavkov: aktéri a zodpovednosti 

 

Revízia výdavkov vyžaduje kooperáciu viacerých aktérov, zjednodušene je možné úlohy rozdeliť na strategické 

(politické) a technické.  

Strategické rozhodnutia prijíma Vláda SR, robí tak súbežne s prípravou strategických dokumentov, teda 

Programom stability, Návrhom rozpočtového plánu alebo rozpočtom verejnej správy. Strategickými rozhodnutiami 

je predovšetkým rozhodnutie o predmete, fiškálnych alebo hodnotových cieľoch a časovom rámci revízie výdavkov 

(Mandát revízie výdavkov) a rozhodnutie o tom, ktoré návrhy revízie a akým spôsobom budú zapracované 

(Záverečná správa). 

Technické úlohy zahŕňajú koordináciu partnerov spolupracujúcich na vypracovaní revízie, prípravu analytickej časti 

revízie (Priebežná správa), návrh opatrení a následné zapracovanie schválených opatrení do rozpočtovej 

dokumentácie. Gestorom a koordinátorom agendy je ministerstvo financií, ktoré v spolupráci s príslušnými 

ministerstvami vykonáva jednotlivé revízie, spoločne s Implementačnou jednotkou pripravuje návrh 

a harmonogram opatrení (Implementačné plány). Implementačná jednotka vyhodnocuje kvartálne, polročné 

a ročné plnenie schválených opatrení (Implementačné správy) zverejňuje ako súčasť rozpočtovej dokumentácie.  

Kľúčové rozhodnutia strategického plánovania, kontroly kvality výstupov a transparentnosti výstupov iniciatívy 

hodnotí Výbor pre Hodnotu za peniaze zložený z externých odborníkov v oblasti verejných politík. 
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Organizácia revízie výdavkov 

 

Zdroj: ÚHP 

Priebeh revízie je možné zhrnúť do 4 fáz: 

Tabuľka 1 Fázy revízie výdavkov 
 Technické Politické Dokument 

1. Príprava revízie  
 Rámec a ciele revízie 

 Organizácia revízie 

Mandát revízie Mandát 

2. Analýza 

 Technická analýza 

 Príprava priebežnej 

a záverečnej správy 

 Príprava návrhu opatrení 

 Priebežná správa 

Návh opatrení 

3. Rozhodnutie o 

opatreniach 

 Výber opatrení Záverečná správa 

4. Implementácia 

 Zapracovanie do rozpočtu 

 Detailný implementačný 

plán 

 Monitoring opatrení 

 Implementačný plán 

Implementačná správa 

Zdroj: spracovanie ÚHP podľa World Bank  

Výkon analytickej práce

Koordinácia, príprava a 
monitoring

Strategické rozhodnutia Vláda SR

MF SR
(Útvar revízie výdavkov)

Spoločný tím 
analytických 
jednotiek pre 

revíziu 1

Spoločný tím 
analytických 
jednotiek pre 

revíziu 2

Spoločný tím 
analytických 
jednotiek pre 

revíziu N

Úrad vlády
(Implementačná jednotka)

Kontrola 

kvality 

Výbor pre 

Hodnotu 

za 

peniaze 
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Proces a dokumenty: účel a odporúčaná štruktúra 

Príprava revízie (Mandát revízie)  

Proces revízie začína vypracovaním a schválením Mandátu revízie. Mandát revízie na rokovanie vlády predkladá 

ministerstvo financií. Definuje témy a pomenováva fiškálne a/alebo výsledkové ciele, ktoré má plnenie opatrení 

revízie dosiahnuť. Mandát takisto obsahuje termín vypracovania a zverejnenia výstupov a zodpovedné inštitúcie. 

V mandáte revízie môžu byť definované výdavky a/alebo poltiiky, ktoré sú na základe politického rozhodnutia zo 

skúmania vylúčené.   

V ideálnom prípade mandát revízie obsahuje informácie typicky obsiahnuté v kapitolách revízií Výdavky a Výsledky 

správ, vrátane základného scenára, ako referenčného rámca pre ciele revízie.  

Fiškálne ciele revízie by mali byť definované na základe zhody základného scenára výdavkov v kombinácii s cieľmi 

potrebnými na dosiahnutie / udržanie strednodobého fiškálneho cieľa (MTO) definovaného Programom stability2 .  

Stanovenie explicitných fiškálnych cieľov prispieva podľa zahraničnej skúsenosti k disciplinovanosti revízie. 

Prioritizuje prínos zamýšľaných analýz ku konečnému cieľu, eliminuje zaujímavé, ale z pohľadu cieľov menej 

podstatné témy.   

 

 

Stanovenie výsledkových cieľov by malo zohľadňovať cieľové hodnoty stanovené strategickými dokumentami 

posudzovanej oblasti. V prípade, ak je nevyhnutné cieľ zmeniť, môže tak byť uvedené v mandáte. Ak skúmaná 

oblasť výsledkové ciele definované nemá, navrhnúť by ich mala revízia. Komparatívny pohľad z perspektívy 

hodnoty za peniaze poskytujú medzinárodne ukazovatele s jasnou spojitosťou na nákladovosť, je však možné 

použiť aj hodnoty v národných ukazovateľoch. Hlavné výsledkové ukazovatele je možné nájsť v Národnom 

programe reforiem3, Troch výzvach slovenskej ekonomiky4 či hlavnej knihe rozpočtu verejnej správy. 

Ukazovatele síce poskytujú dobrý základom pre nasmerovanie pozornosti revízií výdavkov, neposkytujú však 

hlbšie informácie o efektivite a účinnosti programov a politík. Napríklad manuál Tri výzvy slovnenskej ekonomiky 

identifikoval v roku 2015 aj 2017 ako najväčšie výzvy školstvo, zdravotníctvo a trh práce prostredníctvom 

                                                           
2 https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability.html 
3 https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/narodny-program-reforiem/npr-2020.pdf 
4 https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/kariera/22-tri-vyzvy-slovenskej-ekonomiky-aktualizacia-marec-2019.html  

https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/program-stability/program-stability.html
https://www.mfsr.sk/files/sk/financie/institut-financnej-politiky/strategicke-materialy/narodny-program-reforiem/npr-2020.pdf
https://www.mfsr.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/kariera/22-tri-vyzvy-slovenskej-ekonomiky-aktualizacia-marec-2019.html
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zaostávania vo výsledkových ukazovateľov v porovnaní so zahraničím. Všetky tri oblasti boli zrevidované v rámci 

prvých dvoch kôl revízií. Detailná analýza sa musí napríklad vysporiadať s otázkou do akej miery boli výsledky 

ovplynené vládnou politikou a do akej miery sú zapríčinené externými faktormi (Robinson, 2014).  

Mandát pomenúva požadované výstupy, zodpovedné inštitúcie a termíny vypracovania. Okrem záverečnej správy, 

ktorej súčasťou je implementačný plán, je možná publikácia aj priebežnej správy. Odporúča sa tak v prípade, ak je 

na vypracovanie správy viac ako 6 mesiacov. Prínosom priebežnej správy je možnosť verejnej diskusie o 

analytickej časti pred formuláciou opatrení. Odporúčanej štruktúre výstupov revízie výdavkov sa venuje kapitola 

XXX. Mandát má zabezpečiť súčinnosť ďalších zainteresovaných subjektov. Termín vypracovania musí 

zohľadňovať termíny plánovania a zostavovania rozpočtu. Dĺžka revízie by nemala presiahnuť rok, predovšetkým 

z dôvodu potreby napojenia na rozpočet a organizačných dôvodov. 

 

Analýza  

Výstup technickej časti revízie výdavkov – priebežnej správy - je diagnostická správa. Ide o analytický dokument, 

na základe ktorého záverečná správa predkladá vláde návrh opatrení, ktorých splnenie by malo viesť k dosiahnutiu 

mandátom požadovaných cieľov v stanovenom horizonte. Priebežná správa zároveň slúži na otvorenie verejnej 

diskusie o oblasti, ktorá je predmetom revízie ešte pred formuláciou opatrení. 

 Podkapitola predstavuje odporúčanú štruktúru záverečnej správy revízie.  

 

Zhrnutie 

Zhrnutie správy po priblížení mandátu revízie poskytuje súhrn hlavných zistení a odporúčaní v rozsahu približne 

4 - 6 strán. Je písané vo formáte podkladu pre vrcholových politikov a širokú verejnosť – s dôrazom na 

pomenovanie zistených problémov a návrhov na ich odstránenie. Zhrnutie má byť písané jazykom prístupným 

širokej verejnosti nezaťaženým odborným žargónom. Odstavec zhrnutia zvyčajne popisuje zistenia týkajúce sa 

Box:  Rámcová osnova mandátu revízie výdavkov 

1. (Fiškálny kontext pre revíziu alebo revízie výdavkov)  

2. Motivácia – požadované fiškálne a výsledkové ciele opatrení revízie  

3. Výsledky a výdavky predmetu revízie  

• Výdavky (medzinárodné porovnania a trendy) 

• Výsledky (medzinárodné porovnania a trendy) 

4. Základný scenár výdavkov vrátane popisu metodiky  

5. Výstupy a termíny vypracovania 

6. Zodpovednosti zapojených organizácií  
 

Box:  Rámcová štruktúra priebežnej správy revízie výdavkov 

1. ZhrnutieKontext (Motivácia) / Mandát  

2. Výdavky (medzinárodné porovnania a trendy) 

• Základný scenár výdavkov vrátane popisu metodiky  

3. Výsledky (medzinárodné porovnania a trendy) 

4. Tematické kapitoly – politiky  

 

5. Prevádzka 

6. Investície  

7. Prílohy 
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jednej podoblasti alebo opatrenia. V rámci zhrnutia by mala byť ozrejmená aj montivácia, prípadne kontext pre 

tvorbu revízie, prípadne zhrnutie mandátu revízie. 

Výdavky a výsledky  

Cieľom kapitoly je popísanie objemu verejných výdavkov, ktoré sú predmetom analýzy a dosahovaných výsledkov. 

Medzinárodné porovnanie z pohľadu nákladov a výsledkov poskytuje základnú diagnostiku5. Napríklad v prípade 

zdravotníctva poskytne informáciu, že Slovensko v roku 2014 oproti ostatným krajinám V4 vynakladalo na 

zdravotnú starostlivosť rovnaké množstvo súkromných aj verejných prostriedkov ako ostatné krajiny V4, ale vo 

výsledkoch, meraných odvrátiteľnou úmrtnosťou, zaostávalo. Nepomer naznačoval nižšiu efektivitu verejných 

zdrojov, ktorá bola revíziou skúmaná. Súčasťou kapitoly je prognóza budúceho vývoja výdavkov (základný scenár) 

ako aj dekompozícia výdavkov.  

Tematické kapitoly – politiky a výdavky 

Revízia v tematických kapitolách bližšie analyzuje efektivitu a/alebo účinnosť jednotlivých podoblastí, zvyčajne 

výdavkových programov – napríklad revízia výdavkov na vzdelávanie venovala samostatné kapitoly regionálnemu 

a vysokému školstvu. Pri tom je možné stanoviť čiastkové ciele politík, ktoré majú po zhrnutí výsledkov súvis 

s navrhovanými opatreniami. Rozhodnutie o členení na kapitoly je do značnej miery arbitrárne – musí však vziať 

do úvahy význam a finančnú veľkosť oblastí.  

Vo všeobecnosti je vhodné venovať samostatné kapitoly všetkým výdavkových programom, ktoré spadajú do 

mandátu a inštitúcia na ne má vplyv (napr . aj výkonu akcionárskych práv organizácie). Z pohľadu druhu výdavkov 

sa ako užitočné javia kapitoly týkajúce sa prevádzky a riadenia investícii úradov. 

Prílohy  

V prílohách sa nachádzajú technickejšie pasáže (napr. popis metódy nového výskumu) alebo úplné tabuľky, na 

ktoré sa odvoláva hlavný text. Umiestnene v prílohe zabezpečuje čitateľnosť hlavného textu širšiemu publiku, 

pritom ponecháva možnosť kontroly odbornej verejnosti. Príloha by mala byť zrozumiteľná samostatne, t.j. má vždy 

vysvetliť svoj účel.  

Medzi prílohy patrí aj dátová príloha zverejnená na internete obsahujúca pôvodné dáta, grafy a tabuľky, prípadne 

anotovaný kód zložitejších výpočtov.  

Rozhodnutie o opatreniach 

Záverečná správa revízie výdavkov je najdôležitejším výstupom procesu revízie výdavkov. Od priebežnej správy 

sa líši najmä definovanými opatreniami, ktoré vychádzajú z analýzy publikovanej v priebežnej správe. Opatrenia 

                                                           
5 Hoci je medzinárodné porovnanie prirodzeným začiatkom každej analýzy výdavkov, je nutné postupovať opatrne. Dáta môžu byť naprieč 
krajinami vykazované rôzne, inštitucionálne usporiadanie krajín sa môže líšiť, a pod. Nástrahám medzinárodného porovnávania sa bližšie 
venuje kapitola 2. 

Príklad: Mzdy učiteľov - zhrnutie  

Z početných skupín verejných zamestnancov zaostávajú platmi najviac pedagogickí a odborní zamestnanci v 

regionálnom školstve. Tarifné mzdy učiteľov rástli na Slovensku rýchlejšie ako v krajinách EÚ, od roku 2012 do 

2017 sa zvýšili o približne 44 %, čo je vyšší nárast ako vo väčšine krajín EÚ. Priemer krajín EÚ s dostupnými 

údajmi bol 12 % (Graf 51). V rovnakom období však vzrástli aj mzdy VŠ vzdelaných zamestnancov, a to približne 

o 20 %. Podľa prieskumu OECD tak zarábali slovenskí učitelia v roku 2017 iba 65 % mzdy vysokoškolsky 

vzdelaných zamestnancov, priemer krajín OECD a EÚ je okolo 90 %. Z vyspelých krajín majú učitelia nižšie 

mzdy iba v ČR. Úspešné krajiny v poslednom testovaní PISA, napríklad Estónsko, Fínsko či Poľsko, platia 

svojich učiteľov lepšie ako Slovensko (Kapitola 5.2), výška platov je pritom významným prvkom atraktivity 

povolania. 
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môžu byť publikované aj ako samostatný dokument. Opatrenia z revízie by mali predstavovať akési menu, 

z ktorého si tvorcovia politík (politici) môžu vybrať tie, s ktorými sa najviac stotožňujú. 

 

 

Návrh opatrení v rámci záverečnej správy je samostatnou kapitolou, ktorá detailnejšie približuje odporúčania. 
Účelom sekcie je bližšie vysvetlenie problému a mechanizmov, ktorým opatrenie dosiahne očakávaný účinok. Nie 
je nevyhnutné opakovať analytickú prácu vedúcu k zisteniam, odporúča sa odvolať na analytickú časť dokumentu 
alebo priebežnú správu. Sekciu je možné členiť podľa druhu opatrení (viď nižšie), popis jedného opatrenia by nemal 
presiahnuť pol strany. Jazyk má byť naďalej prístupný aj širšej verejnosti. Pri opatreniach zložených z častí, ktoré 
navzájom vstupujú do interakcie je potrebné popísať každú z častí a predovšetkým pri výdavkoch spôsob 
vzájomnej interakcie (napríklad súbežné znižovanie počtu zamestnancov ale aj rast ich platov). 
 

Súčasťou kapitoly sú aj sumarizačné tabuľky dopadu návrhov, ktoré popisujú očakávaný dopad opatrení na 

základný scenár rozpočtu verejnej správy a výsledky verejnej správy.  

Dopadová tabuľka by mala v prípade fiškálnych opatrení zahŕňať:   

 oblasť – tematická kapitola revízie  

 názov opatrenia – krátke súhrnné pomenovanie opatrenia 

 fiškálny dopad – čistý rozpočtový vplyv opatrenia na základný scenár. Vypočítaný ako rozdiel základného 
scenára a odhadov nákladov v prípade realizácie opatrenia (vrátane nákladov na implementáciu).  

o podľa potreby je možné dopad členiť napr. podľa zdroja (ŠR alebo EÚ, ŠR alebo OSVS) 
o  celkový potenciál opatrenia (plný vplyv opatrenia, nutné jasne definovať v cenách ktorého roka) 

Box:  Rámcová štruktúra záverečnej správy revízie výdavkov 

1. Zhrnutie 

2. Návrh opatrení (len záverečná správa) 

3. Kontext (Motivácia) / Mandát  

4. Výdavky (medzinárodné porovnania a trendy) 

• Základný scenár výdavkov vrátane popisu metodiky  

5. Výsledky (medzinárodné porovnania a trendy) 

6. Tematické kapitoly – politiky  

 

7. Prevádzka 

8. Investície  

9. Prílohy 

Príklad: Mzdy učiteľov - opatrenie  

Zvyšovať kompenzácie učiteľov v regionálnom školstve tak, aby v porovnaní s priemernou mzdou 

vysokoškolsky vzdelaných dosiahli priemer EÚ. Podmienkou je uskutočnenie reforiem vedúcich k lepšiemu 

prepojeniu odmeňovania na kvalitu. Revízia navrhuje rast miezd pedagogických a odborných zamestnancov v 

regionálnom školstve od roku 2021 do roku 2027 o približne 10 % ročne, opatrenie by si vyžiadalo zvýšenie 

výdavkov oproti základnému scenáru o približne 113 mil. eur v prvom roku. V prípade dorovnania do roku 2030 

by bolo zvýšenie v prvom roku 72 mil. eur. Konkrétne zvýšenie bude závisieť od možnosti verejných financií. 

 



 11 
 

 horizont plného plnenia opatrenia v rokoch (pre prípad, že vplyv opatrenia nabieha postupne) 

 zodpovednú inštitúciu – úroveň ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy 

 požadované úspory podľa mandátu 

 rozdiel – fiškálny priestor identifikovaný revíziou oproti mandátu 

 t – rok ukončenia revízie 

 

V prípade nefiškálnych opatrení by mala dopadová tabuľka by mala zahŕňať:   

 oblasť – tematická kapitola revízie 

 názov opatrenia – krátke súhrnné pomenovanie opatrenia 

 ukazovatele - vyhodnotiteľné výstupové, výsledkové ukazovatele (vrátane ekonomických benefitov) alebo 
procesné ukazovatele,  

 zodpovednú inštitúciu – úroveň ministerstva alebo iného ústredného orgánu štátnej správy 
 

 

Príklad: Fiškálny dopad návrhov opatrení revízie výdavkov 

Oblasť Opatrenie Dopad opatrenia (mil. eur) oproti ZS  Zodpovedný 

t+1 t+2 t+3 Potenciál Horizont 
plnenia 

 

Oblasť Opatrenie 1       

Oblasť Opatrenie N       

 Spolu       

 z toho ŠR       

 z toho OSVS       

 Požadované 
úspory 

      

 Rozdiel ()       
 

Príklad: Výsledkové opatrenie revízie výdavkov životného prostredia 

Opatrenie Východiskový 
stav 

Dopad opatrenia na ukazovateľ Cieľ Zodpovedný 

t t+1 t+2 t+3 YYYY  

Opatrenie 1       
ukazovateľ 1      

ukazovateľ 2      

Opatrenie N       
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 Už pri definovaní opatrení je potrebné myslieť na ich implementáciu. Prax ukázala, že implementáciu opatrení 

uľahčuje niekoľko zásad: 

 

1) Nastaviť odpočtovateľné opatrenia – pred publikáciou revízie sa zamyslieť, ako sa dané opatrenie bude 

odpočtovať 

a. Nastaviť jasné, odpočtovateľné indikátory s hodnotami kde sa dá (napr. toto je zlé: 

úspešnosť zamestnania osôb, ktorým bol poskytnutý nástroj AOTP – cieľová hodnota „áno“) 

b. Nastaviť reálne ciele v revízii aj implementačnom pláne (napr. zlúčiť organizácie netrvá iba 

rok; tiež zmeny v regionálnom školstve) 

c. Nastaviť nábeh implementácie po rokoch (ročné implementačné plány; možné 

prehodnocovať) 

d. Jasne dohodnúť, ktoré opatrenia sa splnením prestávajú odpočtovať a ktoré sú opakujúce sa a 

dokedy 

 

2) Pri písaní revízie dohodnúť silný mandát aj na podriadené organizácie (napr. SP nie je možné uložiť 

úlohu uznesením) 

 

Implementácia 

Schválením záverečnej správy sa proces revízie nekončí. Počas implementácie sa vybrané opatrenia premietnu 

do reforierm, ktorých výsledkom by mali byť dosiahnuté úspory (alebo lepšie výsledky). 

Prvým výstupom počas implementácie opatrení je implementačný plán. Ten detailnejšie rozpracuje opatrenia 

z revízie do konkrétnych úloh a termínov. 

Fiškálne opatrenia revízií výdavkov by mali byť zapracované do rozpočtu počas zostavenia rozpočtu, buď pri 1) 

stanovení limitu zo strany MF SR, 2) pri rozpise výdavkov kapitolou alebo 3) počas rozpočtových vyjednávaní. 

Pre transparentné zapracovanie opatrenia do rozpočtu ako aj vyhodnocovania ich plnenia je nevyhnutné poznať 

základný scenár výdavkov. Opatrenia je možné do rozpočtu zapracovať aj počas jeho plnenia (napr. viazaním 

výdavkov), nemusí však byť udržateľné.  
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Schéma 1 Možnosti napojenia opatrení z revízií výdavkov na rozpočtový proces 

 

Zdroj: spracovanie autorov 

Implementačná správa hodnotí plnenie úspory, kvantitatívnych ukazovateľov alebo stav požadovaných 

výstupov oproti očakávanej hodnote ku koncu roka  (určenej implementačným plánom alebo dohodou MF 

SR a rezortu).  

Hodnotenie sa uskutočňuje:  
• z pohľadu celkového pokroku plnenia cieľa a  
• z pohľadu termínu 

 
Tabuľka 2 

Hodnotenie Farebný kód Úsporné opatrenia Opatrenia zlepšujúce hodnotu za peniaze 

Plní na viac ako 
100 % 

 
100 % a viac cieľovej 

hodnoty 

Rezort predložil splnené úlohy v súlade s implementačným plánom rýchlejšie 
a v požadovanej kvalite. 
Rezort predložil plnenie ďalších úloh nad rámec požiadaviek 
implementačného plánu. 

 
Plní 
 

 100 % - 80,1 % cieľovej 
hodnoty 

Rezort predložil splnené úlohy v súlade s implementačným plánom (štúdia, 
metodika je hotová, schválená, zákon vstúpil do platnosti), alebo poskytnuté 
dáta potvrdzujú plnenie. 

Čiastočne plní  80 % - 40,1 % cieľovej 
hodnoty 

Rezort úlohu plní, ale má len pracovné verzie a s finalizáciou úlohy mešká. 

 
Neplní 
 

 40 % - 0,1 %  
cieľovej hodnoty 

Rezort opatrenie začal, ale pokrok je nedostatočný, neplní termíny, resp. 
výstupy sú kvalitatívne nedostatočné. 

Nadmerné 
výdavky alebo 
nedodané dáta 

 0 %  
a menej cieľovej hodnoty 

Rezort nedodal informácie alebo dáta. 

Opatrenie sa 
v sledovanom 
období 
nevyhodnocuje 

 
Implementácia opatrenia je naplánovaná na neskôr alebo opatrenie nebolo možné plniť resp. vyhodnotiť pre 
zmenu vonkajších okolností (napr. pandémia alebo prechodné programové obdobie). 
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Technická analýza - rukoväť 

Revízia výdavkov sa zvyčajne vykonávať s cieľom zvýšiť ich kvalitu. Stanovenie výdavkov a výsledkov 

a identifikácia zaostávania voči referenčnej skupine je spoločným základom každej analýzy, snažiacej sa prepojiť 

verejné výdavky s výsledkami. Čo sa zvyčajne mení, je jednotka analýzy - teda dáta, ktoré sa analyzujú a použitá 

metóda. Zvyčajne je na získanie jednej odpovede potrebné využiť kombináciu niekoľkých nástrojov, či zmeniť 

jednotku analýzy, dáta či metódu. 

Očakávania od opatrení revízie výdavkov je zvyčajne možné rozdeliť do dvoch oblastí – (nižších, efektívnejších) 

výdavkov a / alebo lepších výsledkov. Účelom nasledujúcej časti dokumentu poskytnúť prehľad základných 

analytických prístupov, ktorými je možné očakávania naplniť. Kapitola je štrukturovaná, podobne ako väčšina 

analýz, prístupom zhora nadol (top-down). Od určitej úrovne detailu je zvyčajne potrebná spolupráca s vecnými 

expertmi. To je dôležité najmä pre formuláciu implementovateľných opatrení. 

Kapitola je členená do nasledujúcich častí: 

1. Analýza súčasného stavu 

a. Popis výdavkov a výsledkov 

b. Dekompozícia výdavkov a výsledkov 

c. Projekcia budúcich výdavkov 

2. Základné techniky na analýzu výdavkov 

3. Hodnotenie regulácií 

Analýza súčasného stavu 

Identifikácia celkových výdavkov na aktivitu X a dosahovaných výsledkov je začiatočný bod každej analýzy. 

Jednotkou analýzy z pohľadu revízie výdavkov je zvyčajne vláda ako celok – či už celkové výdavky vlády, alebo 

výdavky na jednu z jej funkcií (napr. vzdelávanie). Medzinárodné porovnanie výdavkov ako aj výsledkov je dobrým 

začiatočným bodom v zisťovaní, či za vynakladané výdavky dosahujeme uspokojivú hodnotu. Medzinárodné 

porovnanie na najvyššej úrovni síce len zriedka umožní formulovať priamo aplikovateľné a udržateľné odporúčania 

(úspora resp. zvýšenie výdavkov), ale umožní identifikovať oblasti, na ktoré by sa mala zamerať detailnejšia 

analýza. 

Popis výdavkov 

Medzinárdné porovnanie výdavkov zvyčajne umožňuje identifikovať odchýlky voči vybranej vzorke krajín, avšak 

vyžaduje aj dodatočný kontext. Nižší podiel verejných výdavkov môže znamenať nižšiu prioritu vlády v danej 

oblasti, ale aj rozdielny rozsah poskytovaných služieb či rozdielny mix verejných a skúkromných zdrojov. Na 

korektnú interpretáciu je potrebné rozvážne porovnanie s relevantnou referenčnou skupinou (pozri box XX). 

Napríklad revízia výdavkov na zdravotníctvo konštatovala, že Slovensko na zdravotníctvo v roku 2014 vynakladalo 

porovnateľné výdavky ako referenčné krajiny (v tomto prípade krajiny V4), avšak vo výsledkoch (meranými 

odvrátiteľnou úmrtnosťou) zaostáva. Z toho vyplynula otázka, či sú verejné zdroje využívane najlepšie, ako je 

možné. 

Najviac používaným a najdostupnejším zdrojom dát na medzinárodné porovnanie vládnych výdavkov je Vládna 

finančná štatistika (z angl. Government finance statistics, alebo GFS). GFS sa zostavuje v metodike ESA 2010, 

a obsahuje informácie o celkových verejných výdavkoch, príjmoch a salde. Súčasťou GFS sú aj výdavky vo 

funkčnom členení (tzv. COFOG). Databáza eurostatu obsahuje dáta od roku 1995 pre krajiny EÚ6 a ostatných 

členov európskeho hospodárskeho priestoru7. 

                                                           
6 S výnimkou Chorvátska, kde sú údaje dostupné od roku 2001. 
7 Veľká Británia, Švajčiarsko, Island a Nórsko 
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Verejné výdavky v GFS poskytujú konsolidovanú informáciu o výdavkoch za všetky úrovne verejnej správy 

za fiškálny rok na akruálnom princípe. GFS sa môže líšiť od národného rozpočtu alebo účtovníctva v rozsahu 

zahrnutých jednotiek a zaznamenávania transakcií. Údaje sú konzistentné s verejným sektorom definovaným 

v národných účtoch. V porovnaní so slovenskou rozpočtovou klasifikáciou poskytuje agregovanejšie údaje avšak 

umožňuje medzinárodné porovnanie za kompenzácie zamestnancov, medzispotrebu či investície (tvorbu hrubého 

kapitálu) na konsolidovanej báze za rôzne stupne verejnej správy.  

Funkčná klasifikácia (COFOG) triedi výdavky zo systému národných účtov podľa ich cieľa alebo účelu, napríklad 

na vzdelávanie, sociálne zabezpečenie, zdravotníctvo atď.).  

Tabuľka 1 Najčastejšie používané medzinárodné klasifikácie výdavkov  

Klasifikácia Opis Hlavné kategórie Kedy používať Databáza 

ESA2010 

Štandardizovaný, 
medzinárodný, porovnateľné 
účtovnícky rámec na opis 
vládnych výdavkov 

Kompenzácie 
zamestnancov (mzdy), 
medzispotreba, investície 

Medzinárodné 
porovnávanie na 
agregovanej úrovni 

Eurostat 

COFOG 
Výdavky založené na funkcii 
vlády 

Zdravotníctvo, 
vzdelávanie, obrana, 
životné prostredie, atď 

Analýza funkcií 
realizovaných 
ministerstvami (nie 
všetky výdavky 
ministerstva školstva idú 
na funkciu školstvo) 

Eurostat, OECD, 
RIS 

Zdroj: spracovanie autorov 

Pre účely medzinárodného porovnávania výdavkov najčastejšie používame indiokátory: 

 Podiel (verejných) výdavkov v danej oblasti na HDP 

 Podiel (verejných) výdavkov v danej oblasti na celkových výdavkoch (indikátor nezachytáva veľkosť štátu) 

Graf 1 Výdavky na vzdelávanie, % HDP, 2018  Graf 2 Výdavky na vzdelávanie, % verejných výdavkov, 
2018 

 

 

 
Zdroj: Eurostat  Zdroj: Eurostat 

V závislosti od determinantu rastu výdavkov môže byť užitočné využiť aj iný menovateľ ako HDP či celkové 

výdavky. Vo vzdelávaní to môže byť počet žiakov, v zdravotníctve či sociálnych službách podiel dôchodcov. 

Krajiny s podobnou veľkosťou HDP alebo celkovými výdavkami môžu mať rozdielnu štruktúru obyvateľstva, čo 

môže ovplyvňovať aj štruktúru a veľkosť výdavkov. V prípade porovnávania výdavkov na obyvateľa je vhodné 

zohľadniť rozdielnu kúpnu silu obyvateľstva prostredníctvom parity kúpnej sily (PKS alebo PPP). 
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Box:Spočítaj ma, koľko ma je 

Hrušky s hruškami, jablká s jablkami. Vo väčšine prípadov je relevantné porovnávať celkové výdavky (v skúmanej 

oblasti). Niektoré verejné služby však vyžadujú spolufinancovanie spotrebiteľov, aby sa zabránilo neprimeranej 

spotrebe danej služby. Ak však tieto služby nie sú financované výlučne verejným sektorom, potrebujeme zarátať 

aj súkromné výdavky (napr. doplatky v hotovosti) aby sme určili naozajstné celkové výdavky na poskytovanie 

služby. 

Porovnanie výdavkov na vzdelávanie medzi Slovensko, Českom a priemrom OECD ukázalo podobnú štruktúru 

verejných a súkromných zdrojov. Priemerný podiel verejných zdrojov na vzdelávanie v roku 2014 v krajinách 

OECD tvoril 92 % zatiaľ čo na Slovensku 89 %. Rozdiel je tvorený vyšším podielom výdavkov slovenských 

domácností (9 % verzus 7 % v OECD). Vzhľadom na nevýznamný rozdiel nebula potrebná ďalšia analýza. Ak by 

však porovnanie ukázalo významne iný podiel súkromných zdrojov, bolo by vhodné bližšie preskúmať rozdiely v 

poskytovaných službách. 

Graf 3 Podiel verejných a súkromných výdavkov na vzdelávanie, 2014 

 

Zdroj: OECD Education at a Glance 2017 

 

Výdavky (ako aj výsledky) by mali byť hodnotené v dlhšom horizonte. Vyššie výdavky v porovnaní s inými 

krajinami v dlhodobom horizonte môžu signalizovať neefektivitu. Zároveň sa výsledky rôznych intervencií môžu 

preukázať až po dlhšom čase – napríklad zvýšené výdavky na vzdelávanie budúcich učiteľov. Rovnako oneskorene 

sa môže prejaviť zníženie výdavkov v niektorých oblastiach – napríklad zníženie výdavkov na obnovu ciest. 

Graf 4 Verejné výdavky na vzdelávanie (2010-2017 
a prognóza do 2022), ako % celkových výdavkov 

 Graf 5 Ročné výdavky na vzdelávanie na žiaka 
v USD PPP, prepočítané na podiel OECD 

 

 

 

Source: authors compilation based on Eurostat  Source: authors compilation based on OECD 
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Medzinárodné zdroje dát len málokedy obsahujú informáciu o plánovaných výdavkoch referenčnej 

skupiny. V prípade, že sú k dispozícii, je vhodné zahrnúť porovnanie prognóz budúcich výdavkov. Pre krajiny 

eurozóny sú zvyčajne 3 ročné prognózy výdavkov v štruktúre funkčnej klasifikácie ako súčasť Návrhu rozpočtových 

plánov. V revízii výdavkov na vzdelávanie sa vyskytla otázka, či plánované zvýšenie výdavkov na vzdelávanie bude 

dostatočné na dosiahnutie priemeru EÚ. Využitím predpokladaných výdavkov z funkčnej klasifikácie 

v predložených návrhoch rozpočtových plánov revízia konštatovala, že v prípade splenenia plánu (rozpočtu) 

slovenské výdavky na vzdelávanie prekonajú priemer EÚ (graf 4). 

Popis výsledkov 

Verejné výdavky nemôžu byť sledované bez naviazania na politiky, ktoré sú nimi financované a ich očakávané 

výsledky. Revízia výdavkov je jedným z nástrojov hodnotenia verejných politík pričom sa kladie dôraz na priorizáciu 

výdavkov naviazaných na strategické ciele. Hodnotenie verejných politik obsahuje analýzu vplyvov verejných 

intervencií.  

Kritériá používané pri hodnotení verejných politík predstavujú efektivitu a účinnosť pričom vzťah medzi nimi je 

znázornený v Grafe XX. Efektivita predstavuje hospodárnosť s akou sa s použitými vstupmi vyprodukovali výstupy 

(príklad vstup: zamestnanci úradov práce, výstup: počet podporených AOTP). Účinnosť meria do akej miery sú 

výsledky dosiahnuté vďaka uskutočneným opatreniam (príklad výsledok: počet uchádzačov o zamestnanie 

umiestnených na trh práce). 

Box: S kým sa porovnávať medzinárodne?  

Porovnanie s krajinami EÚ, (európskymi krajinami) OECD a ostatnými krajinami V4 sú vhodnými 

východiskovými bodmi. Porovnanie je vhodné prezentovať voči priemeru  vzorky (v prípade veľkých rozptylov  

k mediánu) ako aj jednotlivým krajinám samostatne.  

Detailnejšie porovnanie môže vychádzať z nasledujúcich prístupov. Porovnaním s krajinami s najpodobnejším 

inštitucionálnym usporiadaním (most similar cases) alebo porovnávaním na základe kontroly vstupov alebo 

výstupov.   

Inštitucionálnym usporiadaním rozumieme napríklad formu štátu, veľkosť krajiny, stupeň rozvinutosti krajiny, 

veľkosť štátnych výdavkov na celkovej ekonomike. Na základe týchto kritérií odporúčame porovnanie s krajinami 

ako XXXX. Výhodou prístupu je prirodzená vierohodnosť výsledkov, nevýhodou môže byť nízka variabilita. 

Súčasťou inštitucionálneho usporiadania môže byť aj  konkrétne usporiadanie verejnej politiky (napr. úloha 

súkromných poisťovní).  

Výber podobných krajín ako referenčnej skupiny znižuje alternatívne vysvetlenia rozdielov a odporúčania 

vychádzajúce z detailnejšieho porovnania by mali uplatniteľné bez výrazných zásahov do súčasnej organizácie.  

Porovnanie na základe kontroly vstupov alebo výstupov umožňuje identifikovať referenčnú krajinu odpovedaním 

na otázku – Aké výsledky by sme mali dosahovať pri súčasnej miere výdavkov? alebo Koľko by sme mali platiť 

za súčasné výsledky?  

Kombináciou prístupov je selektívny výber inštitucionálne podobných, úspešných krajín –, ktoré dosahujú 

požadované výsledky a ktorým by sa krajina  

Medzinárodné porovnanie slúži ako dôležitý základ na meranie výsledkov a odchýlok, avšak pri interpretácii 

výsledkov je nutné paätať na niekoľko obmedzení. Neuplná harmonizácia metodík rôznych krajín, rôzne 

inštitucionálne predpoklady krajín, či chýbajúci kauzálny vzťah môžu viesť k nesprávnym záverom. 
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Zdroj: (Vandierendonck, 2014) 

Výsledky na úrovni sektora by sa mali opierať o medzinárodne ustálené ukazovatele. Dosiahnuté a požadované 

výsledky za Slovensko by mali byť dostupné zo strategických rozvojových dokumentov (NPR, PVV, Agenda 2030), 

rozpočtovej dokumentácie alebo sektorových štatistík. Najčastejšími zdrojmi dát sú databázy Eurostatu, OECD či 

Svetovej banky, prípadne sektorovo špecifických organizácií ako International labour organization (ILO) alebo 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). 

Dodatočná výhoda v prevzdatí medzinárodných ukazovateľov na domácej úrovni vládou spočíva v komunikácii 

výsledkov v porovnaní s inými krajinami. OECD (2019) odporúča krajinám zverejňovať ich výsledkové ciele vo 

verejne dostupných strategických dokumentoch (pre Slovensko to znamená napríklad Národný program reforiem, 

Programové vyhlásenie vlády, Agenda 2030), rozpočtovej dokumentácii či sketorových štatistikách. 

Tabuľka 2 Často používané medzinárodne porovnateľné výsledkové indikátory 

Oblasť Indikátor Zdroj 

Podnikateľské prostredie Doing Business World Bank 

Inovačná výkonnosť High Tech Export Eurostat 

Výskum a kvalita vysokoškolského vzdelávania Citácie na výskumníka Eurostat 

Kvalita primárneho vzdelávania PISA OECD 

Fiškálna udržateľnosť S2 European Commission 

Udržateľnosť životného prostredia 
Miera recyklácie komunálneho odpadu 
Emisie skleníkových plynov 

Eurostat, OECD 

Príjem a príjmové nerovnosti 
GDP na obyvateľa PPP 
Gini  

Eurostat, OECD 

Zdravotníctvo 
Očakávaná dĺžka života 
Odvrátiteľná úmrtnosť 

Eurostat, OECD 

Trh práce 
Miera nezamestnanosti 
Miera dlhodobej nezamestnanosti 

Eurostat, OECD 

Zdroj: spracovanie autorov 

Jedným zo slovenských sektorov, ktorý dlhodobo využíva medzinárodné ukazovatele je vzdelávanie. 

V primárnom vzdelávaní je najpoužívanejším indikátorom PISA (Programme for International Student 

Assessment). PISA meria schopnosť využitia čítania, matematiky a prírodopisných predmetov na dosiahnutie 

výziev každodenného života8. Výstupy v regionálnom vzdelávaní sú merané podielom žiakov s úspešne 

ukončeným vyšším stredným vzdelaním alebo podielom študentov s predčasným ukončením školskej dochádzky. 

Hoci terciárne vzdelávanie nemá medzinárodne ustálený výsledkový indikátor, kvalita môže byť meraná 

nepriamymi indikátormi ako vedecké výstupy (merané citačnými indexmi) alebo výstupovým indikátorom ako podiel 

populácie s vysokoškoslkým vzdelaním. Všetky tieto indikátory sú publikované v strategických dokumentoch, spolu 

s požadovanými cieľmi pre nasledujúce roky. To podporuje transparentnost a umožňuje vyhodnocovať progres. 

                                                           
8 https://www.oecd.org/pisa/ 

https://www.oecd.org/pisa/
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Tabuľka 3 Hlavné výsledkové ukazovatele za vzdelávanie, výskum a inovácie 

    2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Cieľ 
2020 

PISA SK 488 - - 472  -   -  463  -  - 505 

(priemerné skóre) OECD 497 - - 497  -   -  492  -  - - 

Predčasné ukončenie 
školskej dochádzky 

SK 4.9 4.7 5.1 5.3 6.4 6.7 6.9 7.4 9.3 6 

(% populácie voveku 18 - 24) EU 14.2 13.9 13.4 12.7 11.9 11.2 11 10.7 10.6 10 

Citatácie SK 33 32 33 41 42 46 56 56 47 70 

(%, 100 = EU priemer) EU 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Populácia s univerzitným 
vzdelaním 

SK 17.6 22.1 23.2 23.7 26.9 26.9 28.4 31.5 34.3 40 

(% populácie vo veku 30 - 34) EU 32.3 33.8 34.8 36 37.1 38 38.7 39.2 39.9 40 

Výdavky na vedu a výskum  SK 0.47 0.62 0.66 0.81 0.82 0.88 1.17 0.79 0.88 1.2 

(% of HDP) EU 1.93 1.92 1.97 2 2.02 2.03 2.04 2.04 2.07 3 

High-tech export SK 5.9 6.6 6.6 8.2 9.6 9.9 10 9.7 10.6 14 

(% celkového exportu) EU 17.1 16.1 15.4 15.7 15.3 15.6 17 17.9 17.8 - 

Source: National reform program of the Slovak republic, 2019 

Prepojenie výdavkov a výsledkov 

Po identifikácii odchýlok vo výdavkoch a výsledkoch je často vhodné pozrieť sa na obe kategórie v jednom grafe 

(napríklad scatter plot). Prepojenie výsledkov s výdavkami by však malo byť podložené relevantnou literatúrou. 

Rozdielna pozícia inak podobných krajín zvykne zvykne vyvolať najzaujímavšjeie otázky. Prečo žiaci v Malte 

dosahujú približne podobné výsledky ako na Slovenku, ak ich vláda vynakladá na vzdelávanie takmer dva krát 

viac? Ako je možné, že deti v Litve dosahujú lepšie výsledky ako slovenské, pri ešte nižších výdavkoch? 

Vzťah medzi výdavkami a výsledkami je zriedka lienárny, a niekedy sa môže zdať, že vzťah ani neexistuje. 

Napríklad vo vzdelávaní literatúra neposkytuje jasný obraz o vzťahu medzi výdavkami a výsledkami žiakov. 

Hanushek (1997) konštatoval len zanedbateľný efekt. Na druhej strane, vyššie výdavky môžu mať vplyv len 

na určité skupiny žiakov (Burtless, 1996). Výsledky z PISA naznačujú, že nad hranicou 20 000 dolárov na 

obyvateľa, bohatstvo krajiny (resp. výdavky) nevplýva na priemernú úspešnosť krajiny (Montt, 2012). Ako bolo už 

spomínané, analýza výdavkov musí ísť hlbšie a niekedy možno zmeniť jednotku analýzy.  

Graf 6 Vzťah medzi výdavkami na vzdelávanie na obyvateľa a výsledkai PISA, 2012 v PPP USD 

 
Zdroj: Montt, 2012 
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Dekompozícia výdavkov 

Dekompozícia výdavkov je užitočná pri medzinárodnom porovnaní, analýzu programov (resp. politík, napr. 

regionálneho školstva) ako aj pre odhad budúcich výdavkov (základný scenár). Cieľom dekompozície je 

zodpovedať otázky ako: na čo sa výdavky vynakladajú (politiky), kto ich míňa (subsektor vlády či organizácia), aká 

je štruktúra výdavkov a čo determinuje ich veľkosť. Dekompozícia výdavkov založená na funkcii, typu výdavkov 

a faktory ovlpyvňujúce ich veľkosť je začiatočným bodom pre odhad budúcich výdavkov (základný scenár alebo 

scenár nezmenených politík) a tiež pre evaluáciu programu (prípadne politík, ako regionálne školstvo). 

Pri porovnávaní krajín je vhodná druhá úroveň funkčnej klasifikácie. V prípade podobnosti celkových 

výdavkov na jednu oblasť sa môže líšiť ich štruktúra. Napríklad, slovenské výdavky na primárne vzdelávanie (na 

študenta v parite kúpnej sily) sú vyššie ako priemer V3, ale nižšie vo vyššom sekundárnom vzdelávani (graf xx). 

Navyše, v kombinácii s inou dimenziou (najmä ESA 2010) môže ukázať zdroj odchýlok – či sú vyššie výdavky 

vplyvom vyšších miezd učiteľov alebo vyššími investíciami do vybavenia škôl. 

Porozumeniu ako sa verejné výdavky premieňajú na výsledky zvyčajne znamená pozrieť sa na domáce 

dáta. Nie že by sa nedala podobná analýza vykonať na medzinárodných dátach, ale tie zvyčajne nie sú dostupné. 

Domáce dáta zvyčajne poskytujú dostatočný detail na porozumenie produkčnej funkcie a umožňujú porovnanie 

viacerých produkčných jednotiek. Dekompozícia výdavkov na funkčné oblasti, typy výdavkov a faktorov 

ovplyvňujúcich ich veľkosť je tiež základom pre odhad budúcich výdavkov (základný scenár) či pre evaluáciu 

programu. 

Cieľom dekompozície výdavkov je poskytnúť lepší obraz o tom: 

 Aké politiky sú financované? 

 Aká je štruktúra výdavkov (mzdy alebo tovary a služby?) 

 Kto realizuje výdavky (aké oraganizácie?) 

Tabuľka 3 

 

Napríklad po zistení že zaostávame vo výsledkoch PISA je potrebné bližšie sa pozrieť na regionálne školstvo. Aké 

zdroje a v akej štruktúre sú tam alokované? Koľko vynakladáme na učiteľov, či obnovu škôl? Ako zmena počtu 

žiakov ovplyvní budúce výdavky? Celkové výdavky na vzdelávanie môžu byť rozložené nie len na regionálne 

školstvo či univerzity, ale aj na mzdy učiteľov, nepedagogických zamestnancov či údržbu škôl. Rovnako môže byť 

zaujímavé zistiť, ktoré organizácie (školy) sú najnákladnejšie. 

Najdetailnejšie informácie o verejných výdavkov poskytuje Rozpočtový informačný systém. Pred dekompozíciou 

výdavkov je potrebné rozumieť dostupným dátam (rozdielnym klasifikáciám a zdojov dát) a ich limitom (výhodám 

a nevýhodám). 

Alokácia výdavkov 
 

Alokácia podľa:  

 Fixné / variabilné 

 Prevádzkové / politiky 

 Ekonomická kategória  

 Sektoru štátu 

 Aktivity 

 Ciele 

 Činnosti 

 Nákladové strediská 

 Produkčné jednotky 

Cost drivers  Zmeny vo vyššie uvedených kategóriách 
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Každé euro vynaložené v rámci verejnej správy môže byť analyzované z niekoľkých pohľadov naraz – kto ich míňa 

(ministerstvo či podriadená organizácia), na akú funkciu (vzdelávanie, zdravotnícvo či polícia), ako bol zdroj 

výdavkov (EÚ fondy alebo štátny rozpočet), aký bol účel výdavku (programový rozpočet) a o aký typ výdavku (mzdy 

či investície). Pohľady je navyše možné kombinovať. 

Detail výdavkov upravuje rozpočtová klasifikácia v správe ministerstva financií. V porovnaní so Systémom 

národných účtov sú informácie omnoho detailnejšie. Nevýhodou je, že dimenzie nemusia byť medzinárodne 

porovnateľné. Vďaka administratívnemu členeniu výdavkov je však možné porovnať rôzne organizácie v rámci 

slovenskej verejnej správy. 

Tabuľka 4 Najčastejšie používané domáce výdavkové dáta 

Klaisikácia Opis Hlavné kategórie Kedy použiť Zdroj dát 

Program 
Štruktúra výdavkov podľa ich 
cieľa/zámeru, detailnejšia 
než Cofog 

V závislosti od organizácie 

Popis hlavných úloh 
organizácie a prepojenie 
s kľúčovými výsledkovými 
ukazovateľmi  

RIS 

Organizačná 

Hierarchická dekompozícia 
vládnych organizácií, od 
vvlády po najmenšiu 
príspevkovú organizáciu 

Ústredná štátna správa, 
ministerstvá, ostatné 
subjety verejnej správy 

Bechmarkovanie, určenie 
hlavných aktérov  

RIS 

Ekonomická 
Typ výdavku 
(prevádzkový/investičný), 
detailnejší než ESA2010 

Mzdy, tovary a služby, 
transfery, investície 

Benchmarkovanie štruktúry 
výdavkov, drivere nákladov   

RIS 

Zdrojová Ako je výdavko financovaný 
Štátny rozpočet, zdroje 
EÚ, vlastné zdroje, 
prenosy zdrojov 

Závislosť na fondoch EÚ, 
absorpočná kapacita 

RIS 

Funkčná (COFOG) 
Výdavky v závislosti od 
funkcie vlády 

Vzdelávanie, obrana, 
zdravotníctvo  

Analýza funkcií 
vykonávaných 
organizáciou, koncentrácia 
programov 

Eurostat, 
OECD, RIS 

Register investícií 
Podrobný rozpad 
investičných projektov vlády 

Napr. cesta, nová 
nemocnica, futbalový 
štadión 

Pri sledovaní 
implementácie investícií 

RIS 

Zdroj: spracovanie autorov 

Rôzne zdroje dát môžu mať rôznu konceptualizáciu, ktorá musí byť adresovaná počas interpretácie 

výdavkov. Celkové slovenské verejné výdavky z databázy Eurostatu budú rozdielne, než tie z Rozpočtového 

informačného systému. Zatiaľ čo to prvé číslo objem výdavkov podľa času kedy sa transakcia zrealizovala (došlo 

k vzniku aktivity), druhé odráža výdavky podľa hotovostného princípu – kedy došlo k presunu peňazí. 

Box: Eurostat verzus Rozpočtový informačný systém 

Hlavným rozdielom medzi výdavkami z eurostatu a RIS (s ktorým sa analytik najčastejšie stretne) je časové 

rozlíšenie výdavkov. Výdavky z národných účtov (GFS) sú zaznamenávané akruálne, RIS zaznamenáva výdavky 

na hotovostnom princípe. Prvý prístup pripisuje výdavky obdobiu, kedy došlo k vzniku aktivity, kým druhý ich 

prisudzuje obdobiu, kedy došlo k presunu peňazí. Príkladom sú napríklad splátky za stíhačky F-16. Hoci ich 

budeme splácať niekoľko rokov (teda hotovostný vplyv bude v rokoch splátky), akruálny vpylv majú v momente, 

keď... 

Druhým rozdielom je aj rozdielny rozsah vládnych výdavkov. Národné účty nepokladajú výdavky z EÚ fondov 

vyplácané priamo prijímateľom (jednotlivcom) za výdavky národnej vlády. To znamená, že napríklad priame 

platby farmárom v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky nie sú v v metodike ESA započítané ako verejné 

výdavky Slovenska. Na druhej strane sú však započítané vo výdavkoch v hotovostnom princípe. 

Slovenské výdavky na funkciu Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov v roku 2018 podľa RIS dosahovali XX mil. 

eur (X % HDP). Podľa databázy eurostatu však na túto funkciu vynakladalo Slovensko len 193 mil. eur (0,2 % 

HDP). Aby revízia výdavkov na pôdohospodárstvo posúdila a medzinárodne porovnala naozaj všetky výdavky 

na poľnohospodárstvo, k výdavkovm z eurostatu boli každej krajine pripočítané vyčerpané EÚ fondy na Priame 

platby a Rozvoj vidieka z databázy AMECO. Porovnanie výdavkov výlučne na základe národných účtov by 
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naznačovalo, že slovenské výdavky sú výrazne pod priemerom EÚ. Po zohľadnení všetkých výdavkov sa však 

Slovensko od priemeru významne nelíši. 

Graf 1 Výdavky na poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov v EÚ 28, 2018 

 

Zdroj: spracovanie autorov podľa Eurostatu a AMECO 

 

 

Programom sa rozumie súbor aktivít vykonávaných na splnenie spoločného zámeru alebo cieľa (napríklad 

primárne vzdelávanie). Podobne ako funkčná klasifikácia, programový rozpočet umožňuje členiť výdavky podľa 

vecného určenia. Na rozdiel od funkčnej klasifikácie, programy vernejšie odzrkadľujú ciele vlády a aj spôsob ako 

budú politiky implementované (IMF, 2009). Slovenský programový rozpočet má 3 úrovne (program, podprogram, 

prvok/projekt), ktorý poskytuje nástroj na prepojenie rozpočtu (výdavkov) a informácií o zámeroch, cieľoch 

a dosahovaných výsledkoch. Každá rozpočtová kapitola (ministerstvá a orgány štátnej správy) člení výdavky do 

programov, podprogramov a prvkov/projektov. Dobre definovaná programová štruktúra môže významne zvýšiť 

kvalitu výdavkovej analýzy. 

Využitím organizačnej klasifikácie je možné identifikovať organizácie zodpovedné za realizáciu 

analyzovaných výdavkov, či organizácie s najvyššími výdavkami. Identifikácia subjektu zopodedného za 

vynakladané výdavky a dosahované výsledky je pre hodnotenie efektívnosti výdavkov nevyhnutná. Výsledky 

z porovnania výdavkov na údržbu ciest môžu naznačovať rozdiely v nákladoch an kilometer cesty medzi regónmi. 

Vtedy je vhodné identifikovať konkrétne jednotky, zodpovedné za realizáciu výdavkov – ide o jednu neefektívnu 

organizáciu, alebo sú výdavky vyššie naprieč organizáciami? 

Ekonomická klasifikácia identifikuje výdavky podľa ich typu, napríklad na mzdy, tovary a služby, transfery 

či investície. Ide asi o najkomplexnejšiu rozpočtovú klasifikáciu na Slovensku, so štyrmi úrovňami členenia 

výdavkov. Na najnižšej úrovni je možné identifikovať výdavky na položky ako elektrina či krv. 

Slovensko ako menej rozvinutý členský štát EÚ je čistým príjemcov EÚ fondov. V roku 2019 predstavovali 

EÚ fondy približne 12 % všetkých výdavkov centrálnej vlády, pričom takmer tretina všetkých investícií bola hradená 

z tohto zdroja. Čerpanie EÚ fondov je však v čase volatilné, preto je potrebné pri analýze výdavkov zohľadniť aj 

zdroj financovania výdavkov. Navyše príspevkové organizácie majú vlastné zdroje príjmov, ktoré môžu využívať. 

Účtovné zavierky sú užitočné najmä pri analýze štátnych podnikov, obzvlášť pri porovnávaní so 

súkromnými spoločnosťami. Informácie z účtovných uávierok boli napríklad využité pri porovnávaní osobných 

nákladov a počtu zamestnancov slovenských a českých železničných spoločností. V závislosti od krajiny 

a dostupnosti účotvných závierok však môže byť zber dát časovo náročný.  
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Graf 7 Vlako a osobo-kilometre na zamestnanca (v tis. 
km, 2018) 

 Graf 8 Nákladné tono-kilometre (v tonách) na 
zamestnanca (2018) 

 

 

 

Source: MoF SR based on data from annual statements  Source: MoF SR based on data from annual statements 

Projekcia budúcich výdavkov 

Vo väčšine prípadov je potrebné identifikovať nie len koľko nás daná služba stojí dnes, ale aj koľko prostriedkov 

budeme potrebovať na udržanie rovnakej úrovne služieb v budúcnosti. A tiež koľko by sme ušetrili ak túto službu 

v budúcnosti zrušíme. Preto je každé úsporné opatrenie z revízie výdavkov kvantifikované oproti scenáru 

nezmenených politík. Scenár neznemených politík prognózuje budúce výdavky za predpokladu, že vláda neprijme 

žiadne opatrenia ktoré by menili súčasnú úroveň služieb. Napriek tomu sa budúce výdavky môžu meniť – mení sa 

cenová hladina, mzdy v ekonomike či počet žiakov a dôchodcov. 

Prípadová štúdia: poštové služby v štátnom rozpočte 

Slovensko sa pokúsilo znížiť výdavky na poštové služby zavedením Centrálneho úradného doručovania (CÚD) 

pre všetky rozpočtové organizácie. Na vyhodnotenie úspešnosti projektu je potrebné identifikovať celkové výdavky 

a organizácie s najvyššími výdavkami. To je možné dosiahnuť kombináciou organizačnej a ekonomickej 

klasifikácie. 

Celkové výdavky na poštové služby v štátnom rozpočte v roku 2019 dosiahli 87 mil. eur. Väčšina úspor by mala 

nastať v 4 organizáciách kde sa koncentruje takmer 23 % všetkých výdavkov.  

Tabuľka 5 Organizácie s najvyššími výdavkami na poštové služby v štátnom rozpočte, mil. eur 

  2018 2019 2020* 2021* 2022* 

ministerstvo vnútra 6,9 6,5 6,1 6,1 6,1 

ministerstvo spravodlivosti 5,6 3,6 0,5 0,4 0,4 

ministerstvo práce 6,2 4,5 2,9 2,9 2,9 

ministerstvo financií 4,1 5,0 2,5 2,5 2,5 

Total 22,8 19,5 12,1 12,0 12,0 

Zdroj: spracovanie autorov podľa údajov z RIS 

Zavedenie CÚD pre rozpočtové organizácie by malo v roku 2020 znížiť výdavky na 76 mil. eur. Koľko by Slovensko 

ušetrilo? Rýchlu odpoveď by prinieslo porovnanie výdavkov v rokoch 2019 a 2020 – 11 mil. eur. Mali by sme však 

porovnávať porovnateľné - skutučné výdavky v roku 2020 a objem výdavkov, ktoré by organizácie zaplatili v roku 

2020, ak by sa nič nezmenilo. Predpokladáme, že za rovnaký objem poštových služieb z roku 2019 by v roku 2020 

stál viac o infláciu. Úspora tak predstavuje 13 mil. eur.  
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Graf 7 Výdavky na poštové služby v štátnej správe, v mil. eur 

 
Zdroj: spracovanie autorov na základe dát z RIS 

                                                           
9 Metodika zostavovania scenára nezmenených politik,  https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-
ifp/manualy/metodika-zostavovania-scenara-nezmenenych-politik.html  
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Box: Základný scenár výdavkov 

Základný scenár výdavkového programu prognózuje budúce výdavky oblasti za predpokladu, že by vláda resp. 

parlament neprijali nové opatrenia meniace poskytované služby. Základný scenár zohľadňuje makroekonomický 

vývoj a v čase zostavenia už plánované opatrenia. Obdobie obsiahnuté základným scenárom sa prekrýva 

s horizontom rozpočtu verejnej správy, teda 3 rokov. V prípade zavedenia výdavkových stropov by mal byť 

horizont základného scenára naviazaný na horizont výdavkových stropov. 

Kľúčovými aspektmi základného scenára sú: 

 Báza 

 Faktory ovplyvňujúce bázu 

 Druh výdavku a spôsob indexácie 

Zostavenie základných scenárov pre revízie výdavkov vychádza z pravidiel scenára nezmenených politík 

fiškálneho rámca9. Od všeobecných pravidiel sa môže odchýliť v prípade, že alternatívny prístup preukázateľne 

lepšie vystihuje ekonomickú realitu. 

Báza predstavuje konsoludovanú bilanciu (resp. položku/podpoložku) príjmov a výdavkov relevantnje časti 

verejnej správy východiskového roku, z ktorej sa vychádza pri zostavovaní NPC scenára. Relevantné výdavkov 

je možné určiť kombináciou programovej, funkčnej a organizačnej klasifikácie.  

 Do bázy vstupujú len výdavky v skúmaných oblastiach dotknutých organizácií. Výdavky musia byť 

konsolidované, teda očistené o vzájomné finančné vzťahy.  

Bázou môže byť odhad na bežný rok alebo rozpočtované hodnoty bežného roka, prípadne skutočnosť minulého 

a predminulého roka. Rozhodnutie sa odvíja od toho, ktorý z údajov je najpravdepodobnejší z pohľadu budúcich 

výdavkov. Revízie výdavkov zvyčajne volili za bázu skutočnosť pre relatívne vysoké odchýlky medzi 

plánovanými a skutočne dosiahnutými výdavkami. V prípade výrazných kolísaní vo výdavkoch je možné ako 

bázu použiť priemer viacerých rokov.  

Základný scenár berie v úvahu aj faktory ovplyvňujúce bázu. Príkladom sú nové už schválené opatrenia, 

ovplyvňujúce napríklad rozsah verejnej služby (napr. zavedenie povinnej predškolskej výchovy, výrazný prepad 

počtu študentov) alebo jej kvalitu (zníženie maximálneho počtu žiakov na učiteľa).  

Druh výdavku podľa ekonomickej klasifikácie determinuje spôsob odhadnutia budúcich výdavkov. 

 osobné výdavky (EKRK kategória 610 a 620) – metodika odporúča indexovanie tempom rastu 
priemernej mzdy v súkromnom sektore. Alternatívny postup sa odporúča v prípade, že v modelovaných 

https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/manualy/metodika-zostavovania-scenara-nezmenenych-politik.html
https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/publikacie-ifp/manualy/metodika-zostavovania-scenara-nezmenenych-politik.html
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Dekompozícia výsledkov 

Spolu s dekompozíciou výdavkov sa odporúča dekompozícia výsledkových indikátorov. Napríklad, 

dekompozícia PISA výsledkov môže priblížiť, ktorá oblasť spôsobuje odchýlky od referenčnej skupiny, respektíve 

kde je potrebná ďalšia analýza. Vývoj výsledkov v čase je taktiež dôležitým faktorom, ktorý je nutné preskúmať. 

Jednorazová odchýlka od referenčnej skupiny nemusí byť dôvodom na paniku. Zvyčajne je potrebných viacero 

pozorovaní na určenie trendu. Na Slovensku sa však výsledky PISA zhoršujú vo všetkých troch oblastiach (čítaní, 

matematike a prírodných vedách) v posledných troch meraniach. To naznačuje potrebu zmeny. 

  

                                                           
10 https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy/makroekonomicke-
prognozy.html  

rokoch bude tempo rastu bude odlišné – napríklad schválená valorizácia v zmysle kolektívnych zmlúv, 
prognóza sa vzťahuje zamestnancov, ktorých rast miezd je preddefinovaný (napríklad naviazaný na 
priemernú mzdu v hospodárstve ako pri sudcoch).  
 

 výdavky na tovary a služby (EKRK kategória 630) – použije sa prognózované tempo rastu cenovej 
hladiny meranej podľa indexu spotrebiteľských cien (CPI), 

o špecifický prístup sa uplatní na výdavky VZP (EKRK podpoložka 637 034), ktoré rastú 
rovnako ako daňové príjmy VZP (indexujú sa zmenou daňových príjmov VZP, ktorých 
súčasťou je aj platba za poistencov štátu). 

 

 výdavky na bežné transfery (EKRK kategória 640), ktoré nie sú transfermi upravenými v legislatíve 
(napríklad starobné a invalidné dôchodky, štátne sociálne dávky) alebo transfermi podnikom štátnej 
správy a nemocniciam zaradeným mimo sektor verejnej správy. Je vhodné indexovať podľa 
skutočného využitia u prijímateľa v členení na bežné (osobné náklady a výdavky na tovary a služby). 
Napríklad, pravidlá financovania v regionálnom školstve určujú, že najmenej 88,55 % transferu má 
smerovať na osobný výdavky (a tak ho aj indexovať), zvyšok je možné považovať za výdavky na 
tovary a služby (a tak ho aj indexovať). 
 

 kapitálové výdavky (EKRK hlavná kategória 700) by mali vychádzať z investičného plánu inštitúcií 
vrátane investícií financovaných zo zdrojov mimo ŠR. V prípade nedostupnosti informácií sa použije 
prognózované tempo rastu HDP upravené o elasticitu daňových a odvodových príjmov na HDP.  
 

 Eurofondy  
 
Vymenované zdroje nezahŕňajú daňové výdavky, ktoré by mali byť posúdené ako samostatné opatrenia. 

 
Hodnoty nevyhnutné pre zostavenie základného scenára sú dostupné v Rozpočtovom informačnom systéme 

(modul BI) a v makroekonomických prognózach Inštitútu finančnej politiky.10 

https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy.html
https://www.finance.gov.sk/sk/financie/institut-financnej-politiky/ekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy/makroekonomicke-prognozy.html
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Graf 8 Priemerné výsledky PISA 
Čítanie Matematika Prírodoveda 

   

Source: authors compilation based on PISA, OECD 

Existuje niekoľko prístupov na monitorovanie pokroku politík (opatrení) či dopadu výdavkov. Kľúčové ukazovatele 

výsledkov (KPIs) môžu byť reportované v strategických dokumentoch (NPR alebo RVS), alebo ad-hoc 

v špecifických projektoch vládnych inštitúcií. Decentralizovaný monitoring ukazovateľov však môže byť 

nekonzistentný, netranspratentný, alebo ťažko vyhodnotiteľné. Navyše, indikátory z medzinárodných databáz 

nemusia vždy reflektovať vládne (resp. ministerské) priority. 

Výber správneho indikátora je kľúčové pre evaluáciu výsledkov. Na najvyššej (strategickej) úrovni by mali byť 

používané ukazovatele výsledkov. Na nižších urovniach však môžu byť využívané aj výstupové ukazovatele, pri 

ktorých je v porovnaní s výsledkovými jednoduchšie určiť zodpovednosť. Na druhej strane, logické či vstupné 

indikátory sa nepovažujú za veľmi užitočné. 

Vplyv výdavkov na výsledky nie je priamočiary. Vyššie výdavky na zdravotnícto neprinesú okamžite viac rokov 

života. Musia sa najprv premeniť na výstupy – lepšie vybavené nemocnice, kvalifikovanejší lekári, modernejšie 

postupy. Preto nestačí sledovať výsledky len na najvyššej úrovni, ale je vhodné r 

Programové rozpočtovanie umožňuje najpriamejšie prepojenie výdavkov a výsledkov. To umožňuje pre 

všetky úrovne programovej štruktúry priradiť indikátor. Výhodou je, že programový rozpočet by mal zaručiť stabilitu 

v čase (možné dohľadať výsledky aj spätne), transparentnosť (všetky indikátory na jednom mieste) 

a v štandardizovanej štruktúre (t-3 až t+3). Navyše, dobre zostavený programový rozpočet má potenciál poskytnúť 

analytikovi všetky dáta potrebné pre základnú analýzu dát bez nutnosti zberu dát z niekoľkých zdrojov. 

V programovom rozpočte je navyše možné stanovovať ukazovatele na každej úrovni programovej štruktúry. 

Umožňuje tak rozložiť indikátory podľa úrovne výdavkov. 

Informácia o lepšom či horšom plnení cieľov môže byť prvým signálom o efektívnosti intervencie. 

Dosahovanie lepších než stanovených výsledkov može viesť k zníženiu alokovaných výdavkov (alebo k úprave 

cieľa). Na druhej strane, informácia o neplnení cieľov zvyčajne nieje dostatnočná na rozhodnutie o znížení 

výdavkov v budúcnosti. Napríklad, mali by byť výdavky na nákup učebníc znížené, ak sa nepodarilo nakúpiť cieľový 

počet titulov, alebo to znamená že výdavky neboli dostatočné, a tak sa cieľ znížil? Koľko titulov je skutočne 

potrebných? Vo všetkých prípadoch je to signál neefektívnosti, ktorý by mala adresovať detailnejšia analýza. 

Tabuľka 6 Cieľ a merateľný ukazovatel na najnižšej úrovni programu pre regionálne školstvo 

Cieľ: Zabezpečiť vzdelávacie materiály pre primárne a sekundárne vzdelávanie.   

Merateľný indikátor: Nákup práv na nové učebnice pre primárne a sekundárne vzdelávanie.  

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Cieľ 50 50 50 20 20 20 

Skutočnosť 4 8 16       
Zdroj: programový rozpočet ministerstva školstva 
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Základné analytické prístupy a techniky   

Očakávania od opatrení revízie výdavkov je zvyčajne možné rozdeliť do dvoch oblastí – nižších, produktívnejších 

výdavkov a / alebo lepších výsledkov. Účelom nasledujúcej časti dokumentu poskytnúť prehľad základných 

analytických prístupov, ktorými je možné očakávania naplniť. Manuál popisuje prístup na úrovni výdavkového 

programu11, v opodstatnených prípadoch je potrebná nižšia úroveň analýzy. Výhodou analýzy na úrovni programu 

by mala byť dostupnosť cieľov a očakávaných výsledkov sú uvedené v programovom rozpočte. 12 

Tabuľka 4 Základné metódy a odporúčania k zodpovedaniu výskumných otázok 

Otázka  Spôsob zodpovedania Metóda Možné odporúčania 

Je intervencia potrebná? 
Existujú intervencie, ktorú 
sú potrebné a v súčasnosti 
nie sú? 

 
Čo je dôvodom intervencie?  
 
Ide o niečo, čo by sme mali 
robiť a nerobíme?  
 
Jedná sa o prioritu vlády? 

Analýza príčin zlyhania trhu / 
verejných statkov  

Ukončenie intervencie 

 Porovanie možných interevencií Zavedenie intervencie 

 Nepokryté základné ľudské potreby    

 
Vyhlásenia alebo dokumenty 
popisujúce vládne priority  

  
   

Ako sa líšime od najlepšej 
praxe? 

  Benchmarking   

  neparametrické metódy (DEA)   

  parametrické metódy (SFA, OLS)   

Darí sa dosiahnuť 
stanovený cieľ? 

  
KPIs monitoring  Ukončenie intervencie 

Impact evaluation Redizajn intervencie 

Dá sa to spraviť účinnejšie?   
Impact evaluation 

  
Trials 

Dá sa to spraviť lacnejšie? 
(pre štát) 

Môže byť znížený počet 
výstupov?  

Analýza dopadu Zníženie objemu 

  Môže byť produkt menej 
kvalitný? 

Analýza senzitivity / analýza 
marginálnych prínosov  Zníženie kvality 

  CUA 

  

Môže byť zvýšená 
produktivita?  

Interný benchmarking  Zníženie nákladov 

  Externý benchmarking Zmena poskytovateľa 

  Redizajn biznis procesov 
Nový produkčný 
model 

    
Zmena motivácií 
(výstupy/ výsledky) 

                                                           
11 Programové rozpočtovanie rozlišuje tri úrovne výdavkov - programy, podprogramy a projekty. Efektivita a účelnosť vynaložených 
prostriedkov môže byť posudzovaná na každej úrovni -  druhy otázok a nástroje na ich zodpovedanie sa však môžu odlišovať. 
12 Napríklad Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. 

Box: Dĺžka dožitia pri narodení, počet kvalitných rokov života alebo odvrátiteľná úmrtnosť? 

Dĺžka dožitia je pri narodení je jedným zo základných ukazovateľov zdravia obyvateľstva. Nevypovedá však 

o tom, koľko z prežitých rokov je zdravých, čo je tiež dôležité. Slovenská dĺžka dožitia sa nevymyká z priemeru 

krajín, počet zdravých rokov je však významne nižší. Oba ukazovatele hodnotia zdravie všeobecne a ovplyvňujú 

ho aj rozhodnutia mimo kontrolu štátu – napríklad nezdravý životný štýl.  

Pre posúdenie efektivity poskytovaných verejných služieb - zdravotnej starostlivosti - je vhodnejší výsledkový 

ukazovateľ odvrátiteľnej úmrtnosti (amenable mortality), ktorý zachytáva počet úmrtí, ku ktorým nemuselo dôjsť 

v prípade poskytnutia správnej zdravotnej starostlivosti. Na rozdiel od vyššie zmienených tento ukazovateľ 

zohľadňuje východiskový zdravotný stav pacientov.  
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  CMA   

  ABC   

  Je možné preniesť časť 
nákladov? 

Ochota platiť Vyššie poplatky pre 
používateľov   Analýza senzitivity 

Ktorá alternatíva je 
najefektívnejšia? 

  
CEA 

výber najvýhodnejšej 
alternatívy 

CUA 

  CBA 
 

  

 

Je intervencia potrebná (v súčasnom rozsahu)? 

Sekcia približuje základné optimalizačné hypotézy a analytické nástroje pre výkon revízie výdavkov v štyroch 

oblastiach pôsobenia štátu – prevádzke, investíciách, politikách a reguláciách.13 

Východiskovým bodom analýzy oblasti je prehodnotenie potreby existujúcich intervencií štátu. Intervenciou 

rozumieme regulačnú alebo výdavkovú aktivitu štátu bez ohľadu štát bez ohľadu na spôsob jej zabezpečenia (štát 

alebo niekto iný?). Neopodstatnené intervencie štátu môžu byť zrušené, opodstatnené majú byť posúdené 

z pohľadu hodnoty za peniaze. 

Analýzu je možné rozdeliť do dvoch podotázok: 

1. Čo je účelom a cieľom štátnej intervencie? 

2. Prečo je nevyhnutná intervencia štátu? 

Na úrovni oblasti intervencie môžu byť účely všeobecné. V regionálnom školstve je účelom poskytovať kvalitné 

vzdelania na základných a stredných školách, účelom obrany je zabezpečiť integritu územia krajiny, účelom 

povinnosti (regulácie) pre monopolného telekomunikačného operátora liniek zabezpečiť telefónne automaty bolo 

zabezpečiť všeobecný prístup k telefónom. Informácie o účele intervencií je možné získať zo štatútov 

a organizačných poriadkov inštitúcií, ciele je možné získať z programového rozpočtu alebo iných strategických 

dokumentov.  

Nie všetky dobre popísané intervencie musí realizovať štát. Poskytnutie štátnej dotácie na výstavbu altánku 

v súkromnej záhrade je problematické, postavenie altánku vo verejnom parku môže byť opodstatnené. Telefónne 

búdky v dobe, keď má každý mobilný telefón, mohli stratiť opodstatnenosť. 

                                                           
13 Najlepší z možných svetov 

Box: Prevádzka, politika, investícia alebo regulácia? 

Pre účely revízie výdavkov môžeme za politiku chápať výdavkový program, ktorý predstavuje súhrn aktivít 

vykonávaných na splnenie určitých cieľov. Rovnako ako výdavkové programy je možné posudzovať aj 

regulácie, či už zasahujú do trhového prostredia (povinnosť poskytovať bezplatný účet pre dôchodcov) alebo 

do prostredia, kde je hlavným poskytovateľom služieb štát (napríklad povinná maturita z matematiky). Kľúčové 

je zodpovedanie opodstatnenia účelu, dosahovania cieľov a nákladovej efektívnosti rôznych alternatív. 

Reguláciu zvyčajne spoznáme podľa toho, že vyvoláva náklady niekomu inému než štátu. 

Podľa účelu vynaložených prostriedkov rozlišujeme bežné výdavky a investície. Bežné výdavky (alebo aj 

prevádzka) smerujú k bezprostrednej spotrebe a zabezpečeniu fungovania existujúceho systému. Investície sú 

spotrebúvané dlhodobo a často je ich účelom zlepšenie zníženie prevádzkových nákladov alebo iných 

nefinančných benefitov systému. 

Analýza Veľa práce na úradoch práce (2016) hodnotila efektívnosť vykonávania politík (aktívne politiky trhu 

práce), efektívnosť prevádzky (vykonávaných aktivít) ako aj investície do IT infraštruktúry. 
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Analytický rámec pre posúdenie opodstatnenosti intervencie ponúkajú koncepty statkov, externalít a trhových 

zlyhaní. Vo všeobecnosti možno povedať, že štát by mal zvážiť intervenciu v prípadoch, kde sa jedná o rôzne druhy 

zlyhaní trhu popísane v Tabuľke 6.1.  

Verejné statky sú nerivalitné (využívanie verejného osvetlenia jedným spotrebiteľom neznižuje úžitok inému 

spotrebiteľovi) a nevylučiteľné zo spotreby (nie je možné obmedziť spotrebu verejného osvetlenia skupine 

spotrebiteľov). Vzhľadom na absenciu trhovej ceny verejných statkov vznikajú externality, čo môže viesť  

k neefektívnej alokácii zdrojov. Vládne zásahy tak môžu potenciálne zvýšiť ekonomický blahobyt. 

 

 

Ako sa líšime od najlepšej praxe? 

Pri analýze výdavkov je jedným z prvých krokov porovnanie súčasného stavu (skúmanej jednotky) voči najlepšej 

praxi, resp. voči referenčnej skupine. Rozdiel (napr. vo výdavkoch, výsledkoch či efektívnosti) môžeme identifikovať 

použitím rôznych metód. Jednoduchý benchmarking je vhodný ak porovnávame jeden vstup/výstup a iné vplyvy 

sú zohľadnené najmä v rámci interpretácie výsledkov.  

Vo väčšine prípadov je však pri produkcii statku využitých viacero vstupov – napríklad zdravie obyvateľstva nezývisí 

len od verejných výdavkov na zdravotníctvo, ale aj od spotreby alkoholu, vzdelania či kvality poskytovateľov 

zdravotnej starostlivosti. Jednoduchý podiel očakávanej dĺžky života na výdavkoch krajiny tak môže poskytnúť 

nepresnú ifnormáciu o súčasnom stale zdarvotníctva v analyzovanej krajine. V prípadoch s viacerými vstupmi či 

výstupmi je vhodné využiť agregačnú metódu na zostrojenie produkčnej funkcie. V texte nižšie opisujeme dva rôzne 

prístupy – prostredníctvom neparametrickej metódy (DEA) a parametrickej (SFA a OLS). 
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Benchmarking (jeden vstup/ jeden výstup) 

Benchmarking je systematické porovnávanie výkonnosti jednej jednotky (firmy, organizácie, krajiny) voči iným 

jednotkám. V princípe porovnávame jednotky, ktoré transformujú rovnaký typ zdroj na rovnaký typ výstupov napr. 

tovary a služby (Bogetoft a Otto, 2010). Výhodou benchmarkovania je že výsledky môžu byť interpretované 

relatívne jednoducho. Kľúčom je správna identifikácia jednotiek, voči ktorým sa chceme porovnávať. Ak je 

referenčná skupina vybraná správne, porovnanie priemeru môže poskytnúť priamočiaru informáciu o situácii 

analyzovanej jednotky (krajiny, organizácie, politky, atď.). 

 

Benchmarking – niekoľko vstupov/výstupov 

Externé faktory zvyčajne nie sú v „jednoduchom“ benchmarkingu zohľadnené a mali by byť adresované pri 

interpretácii výsledkov. Relatívne vyššie výdavky na zdravotníctvo môžu byť nielen v dôsledku vyššej priority 

vlády či technickej neefektívnosti zdravotníctva, ale aj vplyvom vekovej štruktúry obyvateľstva, zlému životnému 

štýlu (nadmerná spotreba alkoholu) či investičný dlh z minulosti. Podobne rozdiel v štruktúre verejnej 

zamestnanosti môže byť spôsobený rozdielnymi kompetenciami zamestnancov či inej deľbe práce. Externé 

faktory môžu byť zohľadnené sofistikovanejšími metódami (napr. DEA, SFA či OLS), diskutovanými nižšie.  

 

Prípadová štúdia: Kompenzácie zamestnancov vo verejnom sektore 

Jedným z hlavných cieľov revízie výdavkov na zamestnanosť a odmeňovanie na Slovensku bolo vyhodnotiť 

adekvátnosť počtu zamestanncov a ich ohodnotenia. Z porovnania na agregátnej úrovni vyplynulo, že Slovensko 

sa významne nelíši od priemeru EÚ v počte zamestnancov, zatiaľ čo ich mzdy sú pod priemerom. 

Podrobnejšie porovnanie je možné na úrovni jednotlivých profesií. Presnosť porovnania môže byť 

ovplyvnená rozdielmi medzi rôznymi systémami, napríklad počty sestier a lekárov v závislosti od rozdelenia ich 

kompetencií. Veľkosť krajiny bola zohľadnená normalizáciou na 1000 obyvateľov, pri učiteľoch na počet 

študentov. Hoci údaje pochádzali z rôznych zdrojov, z porovnania je možné pozorovať hlavné trendy. 

Z analýzy vyplýva neoptimálna štruktúra zamestnancov verejného sektora. Na Slovensku máme 

v porovnaní s piremerom krajín EÚ a OECD málo sestier a učiteľov v primárnom vzdelávaní. Výsledky sú 

dôležité pre budúce riadenie ľudských zdrojov vo verejnej správe. Počty policajtov a učiteľov na vysokých 

školách by sa mali postupne znižovať (najmä využívaním prirodzenej fluktuácie a odchodov do dôchodku). Na 

druhej strane, na prilákanie sociálnych pracovníkov do sektora bdue potrebná reforma sociálnej starostlivosti. 

Graf 9: Medzinárodné porovnanie verejnej zamestnanosti (rozdiel v osobách)  

 

Zdroj: Revízia výdavkov na zamestnanosť a odmeňovanie vo verejnej správe 

 

-4 000 -3 000 -2 000 -1 000 0 1 000 2 000 3 000 4 000

policemen

University teachers

Prosecutors

Secondary school teachers

Judges

State service (clerks)

Firemen

Doctors

Primary school teachers

Nurses

Social care workers



 31 
 

Existujú dve základné prísutpy k benchmarkingu, ktoré umožňujú pozerať sa na viacero vstupov a výstupov naraz 

– neparametrický (napr. DEA) a parametrický (napr. SFA alebo OLS). Detailnejšiu diskusiu k benchmarkingu, 

vrátane úvodu do DEA a SFA je možné nájsť v Bogetoft a Otto (2010). V ďalšom texte sa pokúsime zhnúť hlavné 

výhody a nevýhody oboch prístupov.  

Zdroj 10 Porovnanie rôznych metód hodnotenia efektívnosti 

  

Source: Filko, Mach and Zajíček, 2012 

Neparametrický prístup (DEA) 

Analýza obalu dát (z anglického Data envelopment analysus, DEA) meria efektívnosť produkčnej jednotky 

(decision-making units, DMU) voči ostatným produkčným jednotkám s jednoduchým obmedzením, že všetky 

jednotky ležia buď pod alebo na hranici efektívnosti. Každá odchýlka od hranice efektívnosti je považovaná 

za neefektívnosť. Pre každú produkčnú jednotku je možné identifikovať zdroje a úrovne neefektívnosti, a tiež 

vypočítať projekcie na hranicu efektívnosti – aké výsledky by mali byť dosahované pri súčasnej úrovni vstupov, 

resp. aká úroveň vstupov by mala zodpovedať dosahovaným výsledkom (Luptáčik, 2010). 

Nevýhodou tejto metódy je, že všetky odchýlky od hranice považuje za neefektívnosť, nezohľadnuje vplyv náhodnej 

zložky. Silným predpokladom je taktiež, že všetky produkčné jednotky sú homogénne, a používajú rovnaký 

produkčný proces. To môže byť výzvou najmä pri medzinárodnom porovnaný s rozdielnym inštitucionálnym 

usporiadaním. Výsledky by tak mali byť interpretované veľmi obozretne. 

Prípadová štúdia: Efektívnosť slovenských úradov práce (využitím DEA) 

Hidas, Vaľková, a Harvan (2016) skúmali efektívnosť slovenských úradov práce využitím DEA analýzy. Analýza 

sa zemarala na 2 oblasti – efektívnosť aktivít úradov práce a efektívnosť aktívnych politík trhu práce. V prvej 

oblasti autori identifikovali potenciál úspory vo výške 22 %. V prípade APTP by malo byť možné zvýšiť počet 

umiestnených nezamestnaných na trh práce až 3,6 krát a tým na dávkach v nezamestnanosti ušetriť roťne 7 

mil. eur. 

DEA zároveň umožňuje identifikovať efektívne ako aj neefektívne úrady. Najefektívnejšie úrady práce na 

Slovensku sa nachádzajú v Košiciach a Trebišove. Na druhej strane, najmenej efektívne sú úrady v Rimavskej 

Sobote a Liptovskom Mikuláši. Tento prístup umožňuje identifikovať najlepšiu prax a potenciálne ju 

implementovať v neefektívnych úradoch. 

Pri interpretácii výsledkov je však nutné mať na pamäti limitácie využitého prístupu. Nie všetci nezamestnaní 

majú rovnaké zručnosti, lokálne trhy práce sa líšia, analyzovaný rok môže byť niečím špecifický, úrady práce 

môžu produkovať aj iné výstupy atď. 
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Graf 11 Výsledky DEA analýzy úradov práce na Slovensku, 2014 

 
Source: Hidas, Harvan and Vaľková, 2016 

 

Parametrický prístup (SFA, OLS) 

Stochastic frontier analysis (SFA) or Ordinary least squares (OLS) patria medzi najpoužívanejšie parametrické 

prístupy. Obe vyžadujú predpoklad o funkčnej forme, ktorá obsahuje závislé a nezávislé premenné. Výhodou tohto 

prístupu je že zachytáva aj vplyv náhodnej (nepozorovanej) zložky. SFA podobne ako DEA konštruuje hranicu 

efektívnosti, ale nie všetky odchýlky od hranice sú považované za neefektívnosť. 

Prípadová štúdia: efektívnosť slovenského zdravotníctva (využitím OLS metódy) 

Filko, Mach a Zajíček (2012) analyzovali efektívnosť slovenského zdravotníctva využitím OLS metódy, ktorá 

umožňovala vypočítať odchýlky od priemernej efektívnosti krajín OECD. Autori zohľadňovali vplyv celkových 

výdavkov, spotreby alkoholu, nerovnosti bohatstva či socialistickú minulosť krajín na očakávanú dĺžku života 

obyvateľov. 

Graf 12 Medzinárodné porovnanie efektívnosti zdravotníctva, meranej rozdielom v očakávanej dĺžke života (v 
rokoch)  

  

Source Filko, Mach and Zajíček, 2012 

Slovensko patrilo medzi krajiny s najhoršími výsledkami. Dosiahnutie priemeru krajín OECD by znamenalo, že 

pri rovnakých výdavkoch na zdravotníctvo by Slováci žili o 2 roky dlhšie. Naopak, pri udržaní rovnakej 

očakávanej dĺžky dožitia by bolo možné ušetriť 1 mld. eur (v roku 2010,1,7 % HDP). 

OLS metóda umožňuje identifikovať veľkosť a významnosť jednotlivých premenných na výsledky. Výdavky na 

zdravotníctvo mali v analýze robustný pozitívny vplyv na dĺžku života. Na druhej strane, spotreba alkoholu, 

nerovnosť v bohatstve a socialistická minulosť mali negatívny vplyv. Vzdelanostná úroveň obyvateľstva mala 

pozitívny, ale nesignifikantný efekt. 

Tabuľka 7 Výsledky z OLS regresie  
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(1) 

ln_life_expectancy 
(2) 

ln_life_expectancy 
(3) 

ln_life_expectancy 

ln_exp 0,0332*** 0,0436*** 0,000770 

ln_alc 0,00551***  0,0120** 

ln_gini -0,0399*** -0,00486 -0,0149 

cee -0,0395***  -0,0656*** 

ln_school  0,0104  

ln_tobacco  -0,0252** 

ln_oo_pay  0,000163 

Constant 4,223*** 4,048*** 4,423*** 

Observations 1000 226 153 

Adjusted R-squared 0,751 0,741 0,543 
 

Zdroj: Filko, Mach a Zajíček, 2012, Standard errors in parentheses, ***p<0,01, **p<0,05, *p<0,1 

 

 

Podobne ako výsledky z DEA analýzy, OLS analýza slúžila najmä na zákaldnú diagnostiku problému 

a potreby reformy. Hoci analýza nezodpovedala, ktoré výdavky sa majú ušetriť či aké reformy spraviť, upriamila 

pozornosť na potrebu reforiem v zdravotníctve. 

Darí sa dosiahnuť stanovený cieľ? Dá sa to spraviť účinnejšie?  

Tabuľka 5 

Hlavná 
otázka 

Prístup Metóda 
Možné prístupy, 
metódy 

Možné odporúčanie 

Dosahuje 
program 
stanovené 
ciele?  

Posúdenie 
požadovaných 
a dosiahnutých 
výsledkových 
hodnôt 

 

 Evaluácia 
programu 

 Evaluácia dopadu  

 Analýza trendov 

 (individual) fixed-
effects models, 

 lagged dependent 
variables 

 difference-in-
differences (DiD) 
estimation 

 propensity score 
and matching based 
methods 

 regression 
discontinuity designs 

 instrument variables 
(IV) estimation. 

 Ukončenie intervencie 

 Menej vstupov 

 Presmerovanie vstupov do 
produktívnejších oblastí 

Dosahujú 
všetky 
subkompone
nty 
požadované 
ciele? 

Posúdenie 
požadovaných 
a dosiahnutých 
výsledkových 
hodnôt 
 

 Evaluácia 
programu 

 Evaluácia dopadu  

 Analýza trendov 

 (individual) fixed-
effects models, 

 lagged dependent 
variables 

 difference-in-
differences (DiD) 
estimation 

 propensity score 
and matching based 
methods 

 regression 
discontinuity designs 

 instrument variables 
(IV) estimation. 

 Ukončenie intervencie 

 Menej vstupov 

 Presmerovanie vstupov do 
produktívnejších oblastí 

V tomto kroku revízia výdavkov posudzuje účinnosť intervencií a zodpovedá na otázky kauzality medzi intervenciou 

a výsledkami. Dobrý popis aplikácie týchto metód je popísaný v Gertler et al. (2011) a Shahidur et al. (2010). Ciele 
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a požadované výsledky intervencií sú zvyčajne uvedené v programovom rozpočte alebo iných 

strategických dokumentoch.14 Pre vyhodnotenie ich naplnenia je potrebné porovnať požadované a dosahované 

výsledky aj na úrovni podprogramov a projektov. Výdavkovo významné intervencie, ktoré dlhšie nedosahujú 

požadované výsledky by mali byť preskúmané podrobnejšie. Zvážené by malo byť aj ich ukončenie.  

V prípadoch, kedy cieľ stanovený nie je, alebo je stanovený technicky nesprávne (dosiahnutie cieľa nemeria 

naplnenie účelu), revízia výdavkov to má pomenovať. Príkladom je revízia výdavkov na dopravu, ktorá 

konštatovala, že neexistuje dobrý výsledkový ukazovateľ a pre potreby kontroly dosahovania verejných politík 

navrhla nový ukazovateľ – . 

Hodnotenie dopadu (Impact evaluation) 

Všetky vládne intervencie by v ideálnom prípade mali mať definovaný merateľný cieľ, ktorý by mohol byť po určitom 

čase vyhodnotený. Takéto hodnotenie by malo informovať o tom, či bol cieľ intervencie splnený. V prípade, že cieĺ 

nebol dosiahnutý, môžu byť prijaté zmeny na zvýšenie efektívnosti, prípadne opatrenie zrušiť. 

Randomizovaná kontrolná štúdia (Randomized controlled trials15, RCTs) slúžia na identifikáciu vplyvu zmeny 

v politike na zmenu vo výsledkoch. Pri RCT je potrebné rozlišovať medzi jedincami, ktorí sú opatrením ovplyvnení 

(experimentálna skupina) a tými, čo nie sú (kontrolná skupina). Rozdiel medzi týmito dvoma skupinami by mal 

predstavovať účinok intervencie.  

Hoci na analýzu dopadu politiky existujú aj iné metódy, RCT je explicitne navrhnutá na skúmanie kauzálneho 

dopadu. Proces typicky začína zákaldným prieskumom na potvrdenie, že experimentálna a kontrolná skupina majú 

rovnaké charakteristiky. Následne je implementovaná intervencia. Po určitom čase (dostatočnom na zaznamenanie 

efektov) je intervencia vyhodnotená. V jednoduchom prípade sa porovnajú priemerné výsledky skupín. Použitím 

regresie je možné zachytiť aj vpylv iných charakteristík účastníkov.  

Prípadová štúdia: Zavedenie nultého ročníka 

Hlavným cieľom zavedenia nultého ročníka na Slovensku bolo zvýšiť schopnosti a zručnosti detí zo sociálne 

znevýhodneného prostredia, aby zvládli primárne vzdelávane. Výdavky na túto formu vzdelávania predstavovali 

približne 5 mil. eur ročne. 

Napriek tomu až 20 % absolventov nultého ročníka muselo opakovať prvý ročník. Pre porovnaníe, zo všetkých 

žiakov opakovalo prvý ročník len 5-6 % z nich. Navyše, absolventi nultého ročníka mali významne nižšiu 

čitateľskú gramotnosť v porovnaní so žiakmi bez nultého ročníka (po zohľadnení sociálne znevýhodneného 

prostredia). Nultý ročník má tak zrejme len malý vplyv, a výdavky by tak mohli byť presmerované na 

produktívnejšie oblasti s lepšími výsledkami. 

 

Metódy v tabuľke 5 majú spoločné, že riešia problém chýbajúceho „counterfactual“ v sociálnych vedách, pretože 

výsledok intervencie nie je možné pozorovať priamo na jednotke pozorovania keďže táto buď intervenciu dostala 

alebo nie (viac o tom v literatúre hore). Ich rozdiely sa zakladajú na spôsobe akým s tým zaobchádzajú.  

Párovanie (matching) a regresia su výhodné v prípadoch že pozorujeme súvisiace faktory. Obidve metódy môžu 

byť chápané ako spôsoby, ktoré kontrolujú o neexistujúce „counterfactual“ na základe pozorovaných charakteristík 

(controlling on observables). Ak faktory nepozorujeme, hľadáme inštrumenálne premenné, ktoré je ale v praxi ťažké 

nájsť. 

Difference in Differences alebo metódy fixných efektov skôr využívajú nepozorované súvisiace faktory, ktoré sa 

v čase nezmenili. Porovnávajú úrovne výsledkov pri predpoklade, že súvisiace faktory sa nezmenili (DiD) alebo je 

možné ich kontrolovať (lagged dependent variables). 

                                                           
14 Napríklad Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania. 
15 https://www.oecd.org/derec/sweden/Randomized-Controlled-Trials_EBA.pdf 

https://www.oecd.org/derec/sweden/Randomized-Controlled-Trials_EBA.pdf
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Revízia výdavkov v ďalšom kroku posudzuje hodnotu za peniaze intervencie, čiže dosiahnutie požadovaných 

cieľov nákladovo-efektívnym spôsobom.  

Dá sa to spraviť lacnejšie? 

Zistenia z prvotnej diagnostiky na agregátnych dátach by mali byť následne rozpracované v detailnejšej analýze. 

Tá by mala potvrdiť alebo vyvrátiť identifikovaný priestor na zlešenie a bližšie špecifikovať možné úspory 

a prostriedky na ich dosiahnutie. Analýza by navyše mala dať odpoveď na to čo sa stane ak sa výdavky znížia – 

ako sa zmenia výsledky? Napríklad, aký dopad by v konečnom dôsledku malo zníženie výdavkov na zdravotníctvo 

na očakávanú dĺžku života, či odvrátiteľnú úmrtnosť? Hoci nemusí ísť o priamu závislosť, je možné identifikovať 

aké výstupy sú spojené s jednotlivými vstupmi (výdavkami)? Ak očakávame pokles vo výsledkoch, je 

akceptovateľný? 

Výber optimalizačnej metódy a jednotky analýzy často vyplynie ako výsledok analýzy na agregovanej úrovni. 

Porovnanie môže naznačovať vyššie výdavky na tovary či služby v porovnaní s referenčnou vzorkou, čo zároveň 

prináša dalšie otázky o determinantoch výdavkov. Sú tovary (služby) nakupované za optimálne ceny? Alebo sa líši 

nakupované množstvo? Dosahujeme za vyšší objem výdavkov lepšie výsledky? Alebo by mala byť nedávno 

zavedená intervencia zrušená? 

Tabuľka 6 

Možné opatrenia Hypotéza Možné prístupy, metódy a techniky 

Zníženie nadprodukcie 
Časť výstupov výjde navnivoč, 
pretože sú nespotrebované.  

 Desk review 

 Porovnanie plánov a 
skutočnosti  

 Mystery shopping 

Zníženie produkcie, ktorá 
neprínáša dodatočné benefity 

Časť produkcie už neprináša 
dodatočné benefit, je možné ju 
ukončiť 

 Benchmarking vstupov 

 Analýza marginálnych 
prínosov  

Zníženie jednotkových nákladov  Jednotkové náklady sú privysoké. 
 CMA 

 Benchmarking + vyjednanie 
kontraktov 

Optimalizácia vybraných 
produkčných jednotiek 

Niektoré produkčné jednotky sú 
neefektívne. 

 Benchmarking nákladov a 
výstupov 

 Analýza príčin rastu 

 DEA, SFA 

 Activity-based costing 
 

Zmena produkčného modelu 
vrátane organizačnej štruktúry 
či insourcingu  

Fixné náklady sú privysoké, vstupy 
sú vynaložené neefektívne 

 Benchmarking nákladov a 
výstupov 

 Activity-based costing 
Optimalizácia: 

 Optimalizácia biznis procesov 
vrátane modelovania optimálnej 
produkčnej capacity 

Outsourcovanie služby vrátane 
outsourcovanie na inú verejnú 
inštitúciu  
 

Statok nemusí byť poskytovaný 
vládou priamo, iný aktér ho môže 
dodať lepšie 

 Analýza trhových zlyhaní + 

 Benchmarking nákladov 

 Test schopnosti kontroly kvality 
externých dodávateľov 

Zvýšenie poplatkov pre 
používateľov 

Vláda môže znížiť svoj podiel 
nákladov 

 Analýza prínosov / dopadu 

 Analýza senzitivity 
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Analýza rozpočtu – porovnanie plánu a skutočnosti 

Jednoduché porovnanie schváleného rozpočtu a skutočne vyčerpaných výdavkov môže poskytnúť analytikovi 

náhľad na možnú (ne)efektívnosť výdavkov. Významné odchýlky od schváleného rozpočtu môžu signalizovať 

problémy v riadení výdavkov a vyžadovať ďalšie skúmanie. Rovnako nedočerpanie ako aj prečerpanie rozpočtu 

môže signalizovať neoptimálnu alokáciu zdrojov v dôsledku zlého plánovania či nefektívnych procesov. 

Prípadová štúdia: nákup učebníc pre zákaldné školy 

Nesplnený plán počtu nakúpených učebníc sme ukázali v časti xx. Podobný signál o neefektívnosti poskytuje aj 

pohľad na presnosť ropočtu určeného na nákup učebníc. Od roku 2012 neboli rozpočtované výdavky ani raz 

naplno vyčerpané. Počas rokov 2012-2019 plánovalo ministerstvo vzdelávania vynaložiť na učebnice 78 mil. 

eur. Skutočne vyčerpané výdavky dosiahli 56 mil. eur. 

Informácia o nižších výdavkoch však zvyčajne nestačí. Zníženie výdavkov je zvyčajne dobrá správa – možno 

ministerstvo školstva dokázalo nakúpiť učebnice lacnejšie. Avšak skutočnosť, že k nedočerpaniu došlo 7 rokov 

za sebou može naznačovať, že nejde o ten prípad. Vďaka už spomínaným informáciám z programového 

rozpočtu vieme o plánovanom a skutočnom počte nakúpených kníh. Kombinácia informácií o nedočerpaní 

výdavkov a nesplenných cieľoch signalizuje problém v procese na strane ministerstva školstva. 

Graf 13 Rozpočtované a skutočné výdavky na 
učebnice ministerstva školstva v mil. eur 

 Graf 14 Kumulatívne rozpočtované a skutočné 
výdavky na učebnice, v mil. eur 

 

 

 

Zdroj: spracovanie autorov podľa údajov z RIS  Zdroj: spracovanie autorov podľa údajov z RIS 
 

Analýza hraničnej užitočnosti16  

K neefektívnemu vynakaldaniu výdavkov nemusí dochádzať len v dôsledku predražených jednotkových cien 

tovarov či služieb, alebo nákupu nesprávnych tovarov. Benchmarking jednotkových cien môže ukázať že sú 

nakupované správne tovary a za výhodnú jednotkovú cenu. V takom prípade je vhodné pozrieť sa aj na objem 

nakupovaných/poskytovaných tovarov. Produkcia dalších tovarov (služieb) síce môže nadaľej zlepšovať výsledky, 

ale s klesajúcou hraničnou užitočnosťou (klesajúce výnosy z rozsahu). 

Vzťah medzi vstupmi a výstupmi (zvyčajne) nie je linuárny. Dodatočná jednotka vstupu môže mať rozdielny dopad 

na rast výstupu pri nízkej a pri vysokej úrovni produkcie. Pri klesajúcich výnosoch z rozsahu platí, že pri vyšších 

úrovniach výstupu má dodatočná jednotka vstupu nižší efekt na rast výstupu. Na grafe 15 zobrazujeme nelineárny 

vzťah medzi výsledkami PISA testovania a podielom počtu žiakov na učiteľa. Priemerné výsledky PISA rastú pri 

poklese počtu žiakov na učiteľa, po zrhuba 16 žiakov na učiteľa. Za touto hranicou je však vzťah relatívne 

konštantný a štatisticky nevýznamný. Dodatočné znižovanie podielu žiakov na učiteľa by tak lepšie výsledky zrejme 

neprinieslo. Naopak krajiny, ktoré sa nachádzajú pod touto hranicou môžu zvažovať znížiť počty učiteľov 

a prostriedky investovať inde. 

                                                           
16 https://www.sciencedirect.com/topics/psychology/diminishing-marginal-utility 
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Graf 15 Vzťah medzi výsledkami PISA testovaním a podielom počtu žiakov na učiteľa v krajinách OECD 

 

Source: Authors compilation based on OECD data 

Prípadová štúdia: Spotreba antibiotík na Slovensku 

Nízka spotreba antibiotík v krajine môže mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva. S rastom spotreby by sa 

mali zlepšovať aj zdravotné výsledky krajiny. Od určitej hranice by ale mala mať dodatočná spotreba čoraz 

menšie dopady na zlepšenie zdravia, až by mohli prevážiť negatívne efekty. Baktérie sa môžu stať voči 

antibiotikám rezistentné. 

Ceny liekov na Slovensku sú vďaka medzinárodnému referencovaniu pod priemerom EÚ. Slovenskí doktori však 

predpisujú o 50 % viac antiobiotík v porovnaní s kolegami zo Švédska. Zníženie spotreby antibiotík na úroveň 

krajín V3 by tak mal ušetriť 96 mil. eur ročne, pri súčasných medicínskych benefitoch. 

Graf 16 Spotreba antibiotík na 1000 oybvateľov 

 

Source: authors compilation based on OECD data, * fixed on 2017 consumption level 

 

 

Incidence analysis 

V prípade vyšších výdavkov v porovnaní s referenčnou skupinou je jednou z možností znížiť výdavky. Také 

riešenie je relatívne rýchle, avšak môže byť krátkozraké. Ak chceme rozumieť vplyvu takého opatrenia, je potrebné 

dizagregovať jednotku analýzy a zamerať sa na jednotlivé skupiny. Napríklad zníženie prídavkov na deti bude mať 

len zanedbateľný vplyv na bohaté rodiny. Na druhej strane, dopad na najchudobnejšie rodiny môže byť enormný. 

Benefit incidence analysis (BIA)17 zohľadnuje, kto (v zmysle socio-ekonomických skupín) má prospech z využívania 

určitej služby, umožňuje tak predpovedať dopad zníženia spotreby liekov na špecifické skupiny obyvateľstva. 

Základným predpokladom BIA je že z vládnych výdavkov či služieb by mali mať neproporčne prospech najmä 

najnižšie socio-ekonomické skupiny obyvateľstva. BIA analýza je vykonávaná s cieľom určiť, či vládne výdavky 

naozaj podporujú najmä chudobnejšie skupiny obyvateľstva, alebo nie (McIntyre a Ataguba, 2011). 

                                                           
17 https://academic.oup.com/heapol/article/26/2/174/592398 
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Analýza minimalizujúca náklady (Cost-Minimizing Analysis) 

Analýza minimalizujúca náklady (z angl. Cost-Minimizing Analysis, resp. CMA) umožňuje identifikovať najlacnejšiu 

alternatívu v prípade, že výsledky dvoch (prípadne viacerých) intervencií sú rovnaké. Metóda je často využívaná 

na porovnanie liekov, ktoré majú rovnaké dávkovanie a rovnaký terapeutický účinok. 

V prípade CMA ide o špeciálny prípad benchmarkingu, kedy sú výsledky rovnaké. Benchmarking zvyčajne slúži na 

identifikáciu významných odchýlok od referenčnej skupiny, často v prípade prevádzkových nákladov. Identifikované 

odchýlky (vyššie výdavky na tovary a služby) je nutné ďalej analyzovať – sú výdavky na IT licencie v porovnaní 

s Českom vyššie vplyvom vysokej jednotkovej ceny? Alebo je objem služieb príliš vysoký? 

Hlbší pohľad a odpovede na otázky umožňuje pohľad na špecifické zmluvy a faktúry, a porovnaním jednotkových 

cien. Na základe týchto informácií môže byť sformulvoané špecifickejšie odporúčanie – má organizácia nakupovať 

iný produkt, alebo si vypýtať množstevnú zľavu? Na Slovensku je každá zmluva týkajúca sa verejných zdrojov 

zverejnená v Centrálnom registri zmlúv18. Navyše každá organizácia má povinnosť zverejňovať všetky faktúry. Hoci 

môže byť zber dát a ich analýza časovo náročná, výsledky analýzy môžu viesť k veľmi konkétnym úsporným 

opatreniam. 

Tabuľka x 

Open sources Opis Hlavné kategórie Kedy použiť 

Centrálny register zmlúv 
Centrálna databáza so všetkými 
zmluvami v štátnej správe 

Jednotková cena, kategória/ 
úroveň kvality služby 

Benchmarkovanie 
jednotkových cien a kvality 

Zmluvy Zmluvy všetkých organizácií Nakúpené tovary a služby 
Benchmarkovanie 
jednotkových cien a kvality 

Manažérske účtovníctvo Manažérske dáta Výkonnostné informácie Hodnotenie výsledkov 

Výkaz ziskov a strát Účtovnícke dáta  
Revenues, costs, profits, 
losses 

Porovnanie so súkromnými 
spoločnosťami 

Súvaha Účtovnícke dáta Aktíva, paísva 
Porovnanie so súkromnými 
spoločnosťami 

Zdroj: spracovanie autorov 

Prípadová štúdia: IT licencie 

V slovenskom IT sú častým problémom okrem jednotkových cien aj riadenie spotreby licencií. Benchmarking 

ministerských zmlúv a faktúr z centrálneho registra  ukázal príklady neefektivity ako úrady s vyšším počtom 

licencií než zamestnancov či významne odlišnú štruktúru licencií medzi úradmi. Ministerstvo životného 

prostredia má 3 krát viac licencií než zamestnancov, zatiaľ čo ministerstvo zdravotníctva má jednu licenciu na 8 

zamestnancov. Kancelária generálenho prokurátora má všetky licencie na úrovni Desktop Professional, zatiaľ 

čo ministerstvo zahraničných vecí (s podobným počtom zamestnancov) mal všetky licencie na najvyššej úrovni 

(Enterprise). 

Zaujímavou otázkou je aj, aká úroveň licencií je pre verejné úrady psotačujúca. Napríklad české ministerstvo 

vnútra nenakupovalo úroveň Enterprise vôbec. Downgrade na nižšiu úroveň licencií by ušeetrilo približne 3,6 

mil. eur ročne. 

Tabuľka 8 Potenciál úspor z lepších zmluvných podmienok 

Zdroj úspor Úspory (mil. eur, ročne) Podiel na súčasných výdavkoch 

Priamy nákup licenciá, bez Software Assurance 7 31% 

Jednotkové ceny ako v ČR 3,5 16% 

Desktop professional namiesto Enterprise 3,6 16% 

ČR ceny + Desktop prof. 6,6 29% 
Source: Spending review on IT expenditures, 2016 

                                                           
18 https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114372 

https://www.crz.gov.sk/index.php?ID=114372
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Benchmarkovanie vstupov 

Porovnávané môžu byť aj rovnaké aktivity vykonávané rozličnými produkčnými jednotkami (organizáciami). 

Porovnávanie procesov či výdavkov na ľudské zdroje je však zvyčajne komplikovanejšie ako provnávanie tovarov. 

IT licenica je rovnaká bez ohľadu na to, či ju nakupuje ministerstvo financií či školstva. Na druhej strane však vyššie 

výdavky na ľudské zdroje môžu byť spôsobené širším záberom aktivít. Zníženie výdavkov by tak malo byť 

sprevádzané optimalizáciou procesov. 

Prípadová štúdia: Podporné a prierezové činnosti na ministerstvách19 

Podľa revízie výdavkov na zamestnanosť a odmeňovanie vo verjnej správe takmer tretina zamestnancov 

slovenských ministerstiev pracuje v podporných a prierezových činnostiach, ktoré sú identické naprieč rôznymi 

typmi organizácií. Pre to je možné porovnávať ich efektívnosť v daných činnostiach. Celkové výdavky na 

podporné a prierezové činnosti (vrátane miezd, odmien, dohodárov a externých dodávateľov) dosahovali 54 mil. 

eur ročne. 

Na zaručenie porovnateľnosti boli celkové výdavky normalizované na počet zamestnancov organizácie. Vysoká 

variabilita vo výdavkoch na jednotlivé činnosti ukázala priestor na ich zníženie. Najvyššia variabilita bola 

zaznamenaná vo vnútornej správa, kde rozdiel medzi maximálnym a minimálnym výdavkom na zamestnanca 

bol viac ako 350 %. Celkový potenciál úspor na úroveň druhého najefektívnejšieho ministerstva je 27 %. 

Podobný potenciál potvrdzovali aj medzinárodné skúsenosti s optimalizáciou podporncých a prierezových 

činností v zahraničí. 

Na dosiahnutie úspor bolui identifikované tri možné prístupy:   

1. Optimalizácia v rámci existujúcich organizácií 
2. Centralizácia do ministerských servisných centier 
3. Centralizácia do štátnych servisných centier 

Každá alternatíva vyžaduje určitý stupeň optimalizácie procesov. Líšia sa v komplexite vyžadovaných zmien.. 

Graf 17 Potenciálne úspory z optimalizácie podporných a prierezových činností na ministerstvách, 2017 v mil. 
eur 

 

Source: UHP, 2020 

Pre takýto typ analýzy je nevyhnutná spolupráca s analyzovanými organizáciami. V slovenských 

podmienkach neexistovala centrálna databáza s informáciami o nákladoch a počtoch pracovníkov 

v jednotlivých podporných a prierezových činnostiach. Dáta boli preto zozbierané z jednotlivých ministerstiev 

z ich manažérskeho účtovníctva za koordinácie a validácie zo strany MF SR. 
 

 

 

                                                           
19 https://www.finance.gov.sk/files/archiv/53/mzdy_zaverecna_20200305.pdf 
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Activity-based costing (ABC) 

Doplnkovým prístupom k benchmarkingu procesov/služieb je Activity-based costing (ABC)20. ABC predstavuje 

prístup zdola-nahor, ktorý priradzuje náklady na každú aktivity všetkým produktom a službám. Táto metóda 

umožňuje identifikovať a zrušiť produkty a služby ktoré sú príliš nákladné či nenávratné.  

Metóda sa využíva najmä počas optimalizačných auditov. Umožňuje sledovať výkon a náklady všetkých procesov, 

a dokáže identifikovať kapacitu organizácie (alebo procesu) a odhaduje náklady na zákalde času, ktorý je 

nevyhnutný pre danú aktivitu. 

Hlavnými výstupmi ABC sú: 

 zoznam zdrojov/skupiny zdrojov priradených k aktivitám na základe toho podľa akých nákladov sú 

vypočítané 

 náklady na každú skupinu zdrojov 

 odhad kapacít pre každý zdroj 

 transakčné náklady v rámci realizácie aktivity 

Prípadová štúdia: Optimalizácia procesov a organizačnej štruktúry na úrade vlády 

Výkonnostný audit vykonaný na Úrade vlády SR mal za cieľ identifikovať možnosti optimalizácie na zvýšenie 

výkonnosti zamestnancov. Audit analyzoval 389 pozícií (FTE), ktoré vykonávali 398 procesov (činností). 

Potenciál priamych úspor predstavoval 46 FTE prostredníctvom zvyšovaní efektívnosti procesov ako 

Telefonovanie a spracovanie emailov (10 FTE) alebo Monitorovanie projekotv. Navyše, zmeny v organizačnej 

štruktúre by moblo zvýšiť produktivitu zamestnancov o ďalších 15 FTE (rovnaký počet zamestnancov s vyšším 

výstupom). 

 

Ktorá intervencia je najefektívnejšia? 

Doteraz diskutované prístupy sú najčastejšie využívané na analýzu ex-post. Často je však potrebné rozhodnúť 

medzi alternatívami aj ex-ante, a realizovať tú s najvyššou hodnotou za peniaze. Verejné zdroje sú obmedzené, 

a preto je potrebné intervencie priorizovať a vyberať tie najlepšie. 

Často používanými metódami sú analýza nákladovej efektívnosti (z angl. Cost-Effectiveness Analysis, resp. CEA) 

a analýza nákladov a prínosov (z angl. Cost-Benefit Analysis, resp. CBA). Obe metódy porovnávajú náklady 

a prínosy invervencie. Rozdiel je že zatiaľ čo CBA porovnáva všetky prínosy v peňažných jednotkách, CEA meria 

prínosy v prirodzených jednotkách (napr. dodatočné roky života). CEA tak neumožňuje porovnanie dvoch 

intervencií s rozdielnymi výsledkami. Na druhej strane CBA nevie zachytiť iné než peňažné benefity. 

Analýza nákladovej užitočnosti (z angl. Cost-Utility Analysis, resp. CUA) je špeciálny prípad CEA, ktorá umožňuje 

porovnať aj intervencie s rozdielnymi cieľmi. Jej nevýhodou je značný nárast v komplexite hodnotených výsledkov. 

Tabuľka 9 Porovnanie CEA, CUA a CBA 

  Cost Effectiveness Analysis Cost Utility Analysis Cost Benefit Analysis 

Čo 
porovnávame výstupy výsledky finančné benefity 

Výskumná 
otázka 

Porovnanie invervencií 
s rovnakým cieľom 

Porovnanie intervencií 
s rozdielnym cieľom Sú prínosy hodné nákladov? 

Výpočet 
Prínosy (kvantitatívne) / Čistá 
súčasné hodnota (eur) 

Nehmotné prínosy (užitočnosť) / 
Čistá súčasné hodnota (eur) 

Súčasná hodnota prínosov (eur) / 
Súčasná hodnota nákladov (eur) 

                                                           
20 https://www.cgma.org/content/dam/cgma/resources/tools/essential-tools/downloadabledocuments/essential-tools-for-management-
accountants.pdf 

https://www.cgma.org/content/dam/cgma/resources/tools/essential-tools/downloadabledocuments/essential-tools-for-management-accountants.pdf
https://www.cgma.org/content/dam/cgma/resources/tools/essential-tools/downloadabledocuments/essential-tools-for-management-accountants.pdf
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  Cost Effectiveness Analysis Cost Utility Analysis Cost Benefit Analysis 

Príklad 
Dodatočné roky života vďaka 
novému lieku  

Prínosy novej nemocnice 
(zachránané životy, ekonomické 
zisky) v eurách  

Kedy použiť 

Všetky prínosy merané vo 
nefinančných jednotkách (napr. 
dodatočné roky života)  Špeciálny prípad CEA 

Všetky prínosy merané 
v peňažných jednotkách 

Zdroj: spracovanie autorov podľa Polinder, Toet, a Martien, 2011 

Cost effectiveness analysis (CEA) 

Analýza nákladovej efektívnosti (cost effectiveness analysis, CEA) kvantifikuje náklady a zdravotné prínosy 

v obyvateľstve alternatívnych intervencií alebo zdravotných politík. Prínosy sú zvyčajne merané zmenou v 

stratených rokov života (z angl. disability-adjusted life years resp. DALYs), ktoré predstavujú váženú kombináciu 

účinkov intervencie na úmrtnosť a chorobnosť21. 

Prípadová štúdia: nákladová efektívnosť liekov 

Zdravotné prínosy liekov na Slovensku sú merané ukazovateľom získaný rok života v zdraví (z angl. Quality-

adjusted life years resp. QALY). QALY meria koľko rokov života v plnom zdravý prinesie nový liek pacientovi. Ak 

liek predĺži život pacienta o 10 rokov, ale len v polovičnom zdravý (oproti ideálu), znamená to 5 jednotiek QALY.  

Koľko je štát (vláda) ochotný platiť za jeden rok v plnom zdravý je najmä idelogická otázka (zvyčajne nie na 

rozhodnutí technokratov). Na Slovensku je hranica medzi 28-41 priemernej mesačnej mzdy spred 2 rokov (medzi 

25-5 – 37,4 tisíc eur). Hranica je porovnateľná ako v Poľsku a v Maďarsku, ale nižie než v Česku. 

Tabuľka 10 Limit pre odhad nákladovej efektívnosti liekov, 2018 

Krajina Relatívna hodnota QALY 
Absolútna hodnota QALY  
(v tisícoch eur) 

Slovensko 28-41 priemerných mesačných miezd 26-38 

Poľsko Trojnásobok HDP na obyvateľa 33 

Maďarsko Trojnásobok HDP na obyvateľa 37 

Česko 0,9-1,2 mill. CZK 35-46 
Source: UHP, 2019 

Cost-utility analysis (CUA) 

Analýza nákladovej efektívnosti má za cieľ poskytnúť informáciu o relatívnej efektívnosti alternatívnych intervencií, 

ktoré majú dosiahnuť rovnaký cieľ. Nevýhodou je že nedokáže porovnať efektívnosť intervencií s rozdielnymi 

výsledkami. Na druhej strane, analýza nákladovej užitočnosti dokáže porovnať užitočnost rozdielnych výsledkov. 

Využíva sa pre to na rozhodovanie o využití časti zdravotníckeho rozpočtu, či rozpočtu ako celku. 

Metóda môže napomôcť zodpovedať, či je efektívnejšie vynaložiť dodatočný 1 mil. eur na nové zariadenie 

nemocnice (rontgen, magnetická rezonancia), drahšie lieky, zníženie doplatkov pacientov či lepšie odmeňovanie 

zdravotníckych pracovníkov. 

Cost-benefit analysis (CBA) 

Najvyužívanejším nástorjom na hodnotenie kapitálových výdavkov je analýza nákladov a prínosov (Cost-Benefit 

Analysis, CBA)22. CBA by mala poskytnúť informácie o tom či je investícia návratná a potrebná zo socio-

ekonomického pohľadu. CBA pozostáva z finančnej a ekonomickej analýzy a z analýzy senzitivity. Na Slovensku 

by mala byť CBA súčasťou každej štúdie uskutočniteľnosti. V porovnaní s CEA sú všetky prínosy merané 

v peňažnej hodnote. 

                                                           
21 https://www.who.int/heli/economics/costeffanalysis/en/ 
22 https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2178-smart-hospitals-toolkit-cost-benefit-
analysis-cba&category_slug=smart-hospitals-toolkit&Itemid=1179&lang=en 
 

https://www.who.int/heli/economics/costeffanalysis/en/
https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2178-smart-hospitals-toolkit-cost-benefit-analysis-cba&category_slug=smart-hospitals-toolkit&Itemid=1179&lang=en
https://www.paho.org/disasters/index.php?option=com_docman&view=download&alias=2178-smart-hospitals-toolkit-cost-benefit-analysis-cba&category_slug=smart-hospitals-toolkit&Itemid=1179&lang=en
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V prvom kroku by mala analýza popísať súčasný stav a definovať problém, ktorý je potrebné adresovať. 

Problémom môže byť napríklad kritická dopravná situácia či vysoký počet nehôd na konkrétnej ceste. Cieľ, ktorý 

sa má dosiahnuť, by mal byť konkrétny a merateľný. Navyše, merateľný ukazovateľ by mal byť orientovaný na 

výsledok (napr. úspora cestovného času, počet nehôd, čas strávený v zápche) namiesto na výstup (počet 

psotavených kilometrov diaľnic). 

Pre veľké projekty (napr. dopravné) je vhodné posúdiť niekoľko alternatív. Úspora cestovného času môže byť 

dosiahnutá postavením novej cesty, ale aj zvýšením počtu vlakov či autobusov. Pre každú alternatívu by mala byť 

vypracovaná CBA, a preferovaný by mal byť projekt s najvyšším podielom prínosov a nákladov (benefit-to-cost 

ratio, BCR). 

Vo finančnej analýze sú finančné prínosy a udržateľnosť projektu hodnotené v čistej súčasnej hodnote. Na druhej 

strane, ekonomická analýza zohľadňuje aj socio-ekonomické faktory ako skrátenie cestovného času, dopady na 

životné prostredie či bezpečnosť, ktoré finančná analýza nevie zachytiť. 

Základným ukazovateľom projektu je čistá súčaná hodnota (net present value, NPV). NPV je suma čistých 

peňažných pohybov projektu, vynásobených diskontnou sadzbou. Diskontná sadzba predstavuje časovú 

preferenciu a náklady na financovanie projektu. Pridaná hodnota investície (návratnosť) je vypočítaná ako podiel 

prínosov na nákladoch. 

Prípadová štúdia: nová univerzitná nemocnica v Bratislave23 

 Definícia problému: zlý technický a organizačný stav existujúcich budov (a vybavenia), operačná 

neefektívnosť (priemerná čistá strata 40 mil. eur), nedostatočné podmienky pre vedu a výskum. 

 Cieľ projektu: zlepšenie hospodárskych výsledkov, kvality zdravotnej starostlivosti a podmienok pre vedu 

a výskum v Univerzitnej nemocnici Bratislava (UNB) 

 Merateľný ukazovateľ: pokles v odvrátiteľnej úmrtnosti v bratislavskom regióne o 5 % do roku 2030. 

 Alternatívy:  zachovanie súčasného stavu, rekonštrukcia súčasnej nemocnice a optimalizácia činností 

a stavba novej nemocnice s niekoľkými možnosťami manažmentu 

Stavba novej nemocnice s hybridným manažmentom (verejné financovanie, súkromný manažéri na začiatku) 

by mala byť preferovaná možnosť pred zachovaním súčasného stavu aj rekonštrukciou. Zachovanie súčasného 

stavu je finančne neudržateľné. Nulový variant (rekonštrukcia a optimalizácia procesov) by mala byť realizovaná 

bez ohĺadu na výstavbu novej nemocnice. 

Graf 18 Finančná čistá súčasná hodnota alterantív 

 

Source: UHP, 2017 

 

 

                                                           
23 https://www.finance.gov.sk/files/archiv/uhp/3370/76/stanovisko_UNB_170403_2.pdf 
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Hodnotenie regulácií 

Rozdiel medzi politikou a reguláciou je v subjekte, ktorý znáša náklady. Štátne politiky (policy) sú úpravy 

prijímané štátom na dosiahnutie určitých cieľov (napr. zlepšenie výsledkov vzdelávania na školách). Výdavky 

spojené s politikou (napr. viac učiteľov a viac výdavkov na ich mzdy) znáša štát, ktorý službu poskytuje. 

Prostredníctvom regulácií sa na druhej strane štát snaží zmeniť správanie niektorých aktérov na trhu a tým 

dosiahnuť svoj cieľ. Cieľ (napr. čistejšie ovzdušie) dosahuje štát reguláciou aktérov (napr. emisné kvóty nových 

áut) a tým prenáša náklady na zavedenie regulácie, ako aj jej vykonávanie na súkromný sektor.    

Životný cyklus regulácie začína jej návrhom a končí revíziou. Od prvého návrhu zákona až po vyhodnotenie 

prejde regulácia mnohými štádiami. V rámci hodnotenia vplyvov sú najdôležitejšie posudzovanie ex ante pred 

prijatím regulácie a ex post vyhodnotenie skutočných vplyvov na štát i hospodárstvo.  

Schéma 2: Životný cyklus regulácie 

 

Zdroj: ÚHP poda EC 2013 

Ex ante posudzovanie  

Výsledkom hodnotenia je posúdenie opodstatnenosti regulácie, ktoré vzájomne porovnáva plánované 

prínosy a náklady regulácie. Ex ante hodnotenie posudzuje predpokladané vplyvy pred prijatím regulácie. 

Uskutočňuje sa u tvorcu regulácie a jeho výsledky sú podrobené pripomienkam ďalších štátnych subjektov, ako aj 

súkromného sektora a obyvateľov.   

Dôslednosť prípravy a posudzovania vplyvov regulácií sa štátu vracia vo forme lepšej regulácie. Zmena 

správania aktérov na trhu vyžaduje relevantné posúdenie všetkých nákladov a prínosov regulácie. Kvalitná 

príprava znižuje výdavky štátu spojené s akceptáciou regulácie na trhu (napr. konzultácie s podnikateľským 

sektorom) a znižuje riziko prípadnej zmeny regulácie po implementácii.  

Väčšinu nákladov regulácie prenáša štát na iných aktérov na trhu. Prenesené náklady môžu byť priame, 

nepriame alebo vyvolané presadzovaním regulácie. Kvantifikácia jednotlivých typov nákladov je rôzne náročná, pri 

niektorých nákladoch (napr. náklady spojené s istotou legislatívneho prostredia) je možné kvantifikovať iba 

expertným odhadom.  
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Tabuľka 11 Typy nákladov regulácie  

náklady regulácie príklad 

priame náklady 
na zabezpečenie regulácie poplatky 

spojené so zmenou zmena výrobného procesu 

nepriame náklady 

nepriame náklady na zabezpečenie 

regulácie 

zvýšenie cien elektriny z dôvodu 

dotácií zelenej energie 

iné nepriame náklady 

zmena dopravného prostriedku 

administratívne náklady 

povolenie na podnikanie 

častá zmena legislatívy 

náklady vyvolané presadzovaním 

legislatívy 
náklady na vymáhanie a monitoring 

náklady spojené s inšpektorátom 

práce 

  Zdroj: ÚHP podľa EC 2013 

Prínosy regulácií sa zameriavajú na blahobyt občanov a efektivitu podnikateľského prostredia. Blahobyt 

občanov je skupina prínosov vyplývajúca zo zvýšenia sociálnej a zdravotnej starostlivosti (zníženie odvrátiteľných 

úmrtí, QALY24) alebo zlepšenia životného prostredia (zníženie emisií, zníženie odpadov). Zvýšenie efektívnosti 

podnikateľského prostredia môže priniesť prínosy vo forme zdanenia externalít (napr. emisie), zvýšenia 

konkurencie alebo zníženia nedostatku informácií (napr. povinné zverejňovanie účtovných závierok).  

Tabuľka 12 Typy nákladov regulácie  

prínosy regulácie príklad 

priame prínosy 

tzv. život zachraňujúce regulácie 

zníženie úmrtnosti 

zníženie chorobnosti 

ekonologické benefity 

zlepšujúce efektivitu trhu 

externality 

nedostatočná ponuka verejných 

statkov 

chýbajúca (slabá) konkurencia 

neexistujúce trhy 

informačná asymetria  

nepriame prínosy 
dodržiavanie zákona (resp. pravidiel) konkurenčnejšie prostredie 

makroekonomické benefity rast HDP 

  Zdroj: ÚHP podľa EC 2013 

Štát by mal pri ex ante hodnotení klásť rovnaký dôraz na prínosy ako náklady, prínosy sú však hodnotené 

v obmedzenejšej miere. Spôsobené je to hlavne náročnejšou kvantifikáciu prínosov.  

Najčastejšie sa na vyhodnocovanie prínosov a nákladov využíva Cost – Benefit Analýza (CBA). CBA metóda 

posudzovania vplyvov agreguje všetky náklady a prínosy regulácie, ktoré boli identifikované. Výsledkom analýzy 

je koeficient, ktorý zobrazuje kvantifikuje koľko eur prínosov pripadá na jedno euro nákladov.    

Častým modelom je aj Standard Cost Model (SCM).25 Ide o ocenenie všetkých nákladov regulácie u všetkých 

dotknutých subjektov. Pohľad na náklady regulácie sa v SCM často zužuje na priame náklady vyvolané reguláciou 

ako napr. poplatky alebo administratívna činnosť ocenená časom a priemernou mzdou. SCM je vo väčšine 

prípadov využívané aj na Slovensku v rámci ex ante posudzovania vplyvov regulácií. 

                                                           
24 DALY je súčasťou konceptu HALY (health-adjusted life years), pod ktorý spadá aj známejší ukazovateľ QALY (quality-adjusted life years). 

QALY meria roky života v zdraví ako produkt očakávanej dĺžky života a kvality zostávajúcich rokov. 1 QALY je rok života v plnom zdraví, 

QALY=1 znamená úplné zdravie, =0 znamená smrť (v princípe obrátený ukazovateľ DALY). Často sa používa na meranie dopadu 

zdravotníckeho opatrenia, napr. ako uvedenie nového lieku na trh predĺži a skvalitní život pacienta.    

25 Príklad metodiky k SCM: https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/34227698.pdf  

https://www.oecd.org/regreform/regulatory-policy/34227698.pdf
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Ex post posudzovanie  

Reálny prínos regulácie je možné zhodnotiť až po určitom čase jej platnosti. Hodnotenie po implementácii by 

malo byť vykonané pri každej regulácii. V rámci tohto štádia životného cyklu regulácie je možné na základe reálnych 

dát posúdiť opodstatnenosť regulácie.  

Súlad predpokladaných a skutočných vplyvov posudzuje ex post hodnotenie. Hodnotenie zisťuje, či sa 

dosiahol stanovený cieľ (napr. nižšie emisie), či sa dosiahol efektívne a aké sú reálne prínosy a náklady regulácie. 

Nad rámec ex ante hodnotenia sa posudzujú aj nepredpokladané dôsledky regulácie26, ktoré vznikli 

implementáciou. 

Výsledkom posúdenia môže byť zachovanie regulácie, jej úprava alebo zrušenie. Regulácie by nemali byť 

nemenné, štát by mal vyhodnotiť ich prínos a podľa výsledkov upraviť reguláciu. Ak výsledky ex post hodnotenia 

pri regulácii preukážu neprimerane vysoké náklady, alebo nedodatočné prínosy, mala by byť regulácia upravená, 

alebo zrušená.  

Schéma 3: Výsledky ex post hodnotenia 

 

Zdroj: ÚHP 

Slovensko v ex post hodnotení zaostáva za svetovým štandardom. Medzinárodne je ex post hodnotenie 

klasickou analýzou v životnom cykle regulácie. Na Slovensku sa však štandardizovane nevykonáva. Niektoré 

orgány vykonávajú ad hoc hodnotenia svojich regulácii, jednotná metodika posudzovania zatiaľ neexistuje. 

 

 

 

                                                           
26 Príklad nepredpokladaných nákladov regulácie je zvýšenie úmrtí na cestách z dôvodu zvýšenia bezpečnosti v letectve. Zvýšené nároky 
na bezpečnosť letov boli prenesené do cien leteniek, čo spôsobilo presun časti cestujúcich do motorových vozidiel. Nakoľko je však 
cestovanie motorovými vozidla menej bezpečné, zvýšil sa počet úmrtí. Je pravdepodobné, že počet úmrtí na cestach je vyšší ako počet 
zachránených životov reguláciou bezpečnosti letov.  
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