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PARTNERI
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Realizované aktivity
PROJEKT V ČÍSLACH

19

Realizovaných
revízií
výdavkov

1

Novela Zákona
o finančnej kontrole
a audite (zavedenie
pravidelných revízií
výdavkov)

39

Vykonaných
hodnotení
investičných
projektov

1

Vydaná
metodika
revízií
verejných
výdavkov

HLAVNÉ CIELE PROJEKTU
Vykonanie minimálne 39 sektorových revízií verejných výdavkov. Využitie získaných poznatkov (za pomoci
Implementačnej jednotky) na praktické zvyšovanie efektívnosti verejných výdavkov na Slovensku.
Vytvorenie metodiky revízií verejných výdavkov.
Zapracovanie inštitútu pravidelných revízií verejných výdavkov do legislatívy v oblasti verejných financií.

Vývoj projektu: od koncepcie k jeho realizácii
ÚVODNÁ
FÁZA
POSUERE

VÝCHODISKOVÁ SITUÁCIA
Myšlienka merania hodnoty za peniaze v slovenskej verejnej správe sa zrodila v roku 2013. Projekt Budovanie kapacít
analytických pracovníkov, financovaný z alokácie ESF 2007-2013, realizovaný v období január 2014 až december 2015,
umožnil vzdelávanie špičkových analytikov pre slovenskú vládnu úroveň vrátane časti budúcich zamestnancov ÚHP. Na
začiatku roku 2016 bol na Ministerstve financií SR zriadený ÚHP s hlavným cieľom realizovať revízie verejných výdavkov
a ex-ante analyzovať verejné investičné projekty (nad prahovú hodnotu). Súčasný projekt poskytuje podporu na
dosiahnutie plnej funkčnosti ÚHP.

CIEĽ PROJEKTU
Hlavným cieľom projektu je hodnotiť, či sa peniaze daňových poplatníkov v maximálne možnej miere využívajú
na dosiahnutie cieľa poskytovať kvalitné verejné služby. Špecifickým cieľom je zlepšenie analytickej kapacity MF
SR. Kľúčovou aktivitou projektu je vybudovanie systému revízií verejných výdavkov – hodnotenie efektívnosti vybraných
verejných výdavkov (vrátane ich dopadov na súkromný sektor) a porovnávanie alternatívnych možností využitia
verejných zdrojov.

HLAVNÉ VÝZVY A REALIZAČNÉ PROBLÉMY

REALIZÁCIA
PROJEKTU

Hlavnou (a sústavnou) výzvou projektu je nutnosť spolupracovať s rezortnými ministerstvami pri implementácii
revízií verejných výdavkov. Podľa projektového tímu je kvalita tejto spolupráce rôzna a závisí od cieľov vedenia
jednotlivých ministerstiev. Alexandra Bočeková, zamestnankyňa ÚHP, v rozhovore charakterizovala túto výzvu
nasledovne: ‘Dobrá spolupráca znamená, že dané ministerstvo chápe filozofiu revízií výdavkov, chápe, že revízie sú
nevyhnutným nástrojom na dosahovanie hodnoty za peniaze (a prostredníctvom nej vyššej kvality verejných služieb)
a že má záujem sa učiť’.

KĽÚČOVÉ KROKY A UDALOSTI IMPLEMENTÁCIE PROJEKTU
Realizácia projektu začala pomerne hladko vďaka silnej vnútornej podpore zo strany MF SR a osobnému záujmu (a
vplyvnej pozícii) jedného z ‘otcov’ projektu, zosnulého ekonóma Martina Filka. MF SR zriadilo ÚHP už na začiatku roku
2016 a za jeho riaditeľa menovalo Štefana Kišša. Už v roku 2016 ÚHP realizoval pilotné revízie výdavkov s cieľom
testovať koncepciu a implementačnú metodiku. Na základe zhodnotenia získaných skúseností projektový tím publikoval
koncom roku 2016 predbežný návrh metodiky revízií verejných výdavkov. Finálnym výsledkom úvodnej fázy bolo
vypracovanie materiálu pre Vládu SR o možnostiach prepojenia revízií výdavkov s rozpočtovým procesom.

KĽÚČOVÉ VÝSLEDKY A FAKTORY ÚSPECHU
Projekt dosahuje plánované ciele. Už k máju 2019 ÚHP zrealizoval 39 ex-ante hodnotení investičných projektov
a 19 sektorových revízií verejných výdavkov. ÚHP tiež vypracoval metodické materiály (ako otvorené dokumenty
s možnosťou revízie). Okrem toho do Zákona o finančnej kontrole a audite boli zapracované nové paragrafy o revíziách
verejných výdavkov, ktoré majú vstúpiť do platnosti v januári 2020.
VÝSLEDKY
A DOPADY
IACULIS

(PREDPOKLADANÉ) DOPADY NA FUNGOVANIE SLOVENSKEJ VEREJNEJ SPRÁVY
Projekt má nespochybniteľný finančný význam. Slovenský systém revízií verejných výdavkov sa stáva nástrojom na
identifikovanie neefektívnych verejných programov a výdavkov. Tieto zdroje by sa mali presunúť na financovanie
efektívnejších alternatív. Príkladom môže byť revízia výdavkov v oblasti zdravotníctva, ktorá identifikovala potenciálne
možnosti úspor vo výške 124,5 mil. EUR.

POUČENIA: ÚLOHA FINANČNEJ PODPORY ESF

REFLEXIE

Hlavní aktéri projektu sa ešte stále učia, ako najvhodnejšie realizovať
revízie verejných výdavkov, ako spolupracovať s ministerstvami
a hlavne ako premietnuť do praxe výsledky už realizovaných revízií.
Poskytnuté financie z ESF predstavujú významný realizačný
faktor týchto procesov, hlavne tým, že finančne motivujú expertov
ÚHP k tomu, aby zostávali pracovať na ÚHP a dosahovali maximálne
výsledky. Podpora z ESF umožnila realizáciu revízií verejných
výdavkov a ex-ante hodnotení investičných projektov v oveľa väčšom
rozsahu, než by umožňoval štátny rozpočet.

Zdroj: https://sk-sk.facebook.com/uhp.hodnotazapeniaze/

Osobné skúsenosti
‘Úspešné krajiny 21. storočia s najvyššou kvalitou života sa líšia
veľkosťou štátu, no jedno majú spoločné: efektívnu verejnú správu
zameranú na dosahovanie výsledkov’.
Filko, M., Kišš, Š., Odor, L. (2016), Najlepší z možných
svetov: Hodnota za peniaze v slovenskej verejnej politike.
Bratislava: Ministerstvo financií.

‘Projekt Hodnota za peniaze je jedným z najužitočnejších
projektov realizovaných jedným z najužitočnejších orgánov
verejnej správy na Slovensku. Jeho jediným obmedzením je
nedostatočná následná reakcia niektorých ministerstiev’.
Martin Klus, poslanec Národnej rady SR za opozičnú stranu
SAS

Štúdia "Hodnotenie podpory poskytovanej z ESF reformám verejnej správy" (PAPA) má za cieľ prezentovať prípadové štúdie projektov
podporených z ESF, zameraných na reformu verejnej správy a budovanie kapacít. Realizátor projektu pripravil 30 prípadových štúdií (včítane
krátkej súhrnnej informácie ku každému projektu) charakterizujúcich vybrané projekty podporené z ESF v 17 krajinách, ktoré sú v programovom
období 2014-2020 príjemcom zdrojov v rámci tematického cieľa 11.
Tento dokument bol spracovaný pre Európsku komisiu ale vyjadruje len názory autorov a EK nemôže byť zodpovedná za akúkoľvek formu použitia informácie, ktorú
dokument obsahuje.

Viacej o projekte nájdete na odkaze http://bit.ly/PAPA-PPMI, prípadne
po odscanovaní priloženého QR kódu kamerou Vášho smartfónu.
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