
Implementačná jednotka ÚV SR 



Úloha Implementačnej jednotky (IJ) 

• I. pilier - revízia výdavkov (Útvar hodnoty za peniaze, MF SR)

• II. pilier - kontrola a monitoring plnenia opatrení (Implementačná jednotka, Úrad vlády SR)

• Vznik 1. júna 2017, od 1. augusta 2018 pôsobí na Úrade vlády SR

• Rozsah činnosti : 8 ministerstiev, 254 opatrení

• Od 1.1.2020 je implementačná správa povinnou prílohou návrhu rozpočtu verejnej správy



Nástroje IJ 

• Implementačný plán

• Implementačné správy 

- priebežná (hodnotenie do 30.6.2019)

- súhrnná (hodnotenie do 31.12.2019)

Priebežná implementačná správa je súčasťou návrhu štátneho rozpočtu verejnej správy. 

Súhrnná implementačná správa tvorí prílohu Programu stability Slovenskej republiky.

Oba materiály schvaľuje vláda SR a NR SR. 

• Štvrťročné interné hodnotenie progresu

• Farebné hodnotenie

• Malé projekty, napr. včasná intervencia pre deti so sluchovým postihnutím 



Proces hodnotenia

IJ hodnotí v implementačných správach 3 typy úloh:

• fiškálne opatrenia,

• opatrenia zlepšujúce hodnotu za peniaze (kvalitatívne),

• procesné opatrenia (riadenie, dáta, metodiky). 

Hodnotenie sa uskutočňuje: 

• z pohľadu celkového pokroku plnenia cieľa a 

• z pohľadu termínu

Implementačné správy a plány sú predmetom riadneho pripomienkového konania zo
strany jednotlivých ministerstiev. Sú zverejňované na stránke Úradu vlády SR.



Metodika hodnotenia
Hodnotenie Farebný kód Fiškálne opatrenia Opatrenia zlepšujúce hodnotu za peniaze Aktivita IJ

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 preložil plnenie ďalších úloh nad rámec 

požiadaviek implementačného plánu.

IJ preverí dôvody. Keď je zlepšenie v dôsledku rýchlejšej 

a kvalitnejšej implementácie na strane rezortu IJ ocení dosiahnutý 

výsledok. IJ v spolupráci s rezortom identifikuje dobrú prax, ktorá 

podporila akcelerovanú implementáciu opatrenia a zabezpečí jej 

zdieľanie s ostatnými rezortmi. Ak je viac ako 100 % úspora 

v dôsledku zle nastavenej cieľovej hodnoty, IJ reviduje hodnotu 

v novom Implementačnom pláne.

Plní 100 % - 80,1 % cieľovej hodnoty

Rezort predložil splnené úlohy v súlade 

s implementačným plánom (štúdia, metodológia je 

hotová, schválená, zákon vstúpil do platnosti), alebo 

poskytnuté dáta potvrdzujú plnenie.

IJ ocení dosiahnuté výsledky rezortov.    IJ v spolupráci s rezortom 

identifikuje dobrú prax, ktorá podporila akcelerovanú implementáciu 

opatrenia a zabezpečí jej zdieľanie s ostatnými rezortmi.

Čiastočne plní 80 % - 40,1 % cieľovej hodnoty
Rezort úlohu plní, ale má len pracovné verzie 

a s finalizáciou úlohy mešká.

IJ zisťuje, prečo dochádza k oneskoreniu a žiada návrh aktivít zo 

strany rezortu, ktorými plánuje implementáciu akcelerovať. 

Implementácia týchto aktivít sa potom skontroluje pri najbližšom 

štvrťročnom odpočtovaní. IJ podporí zdieľanie identifikovanej dobrej 

praxe z ostatných rezortov.

Neplní 40 % - 0,1 % cieľovej hodnoty

Rezort opatrenie začal, ale pokrok je nedostatočný, 

neplní termíny, resp. výstupy sú kvalitatívne 

nedostatočné.

Toto signalizuje, že sa implementácia zablokovala v začiatku, 

nezačala sa, alebo sa implementujú opatrenia s opačným efektom. 

IJ analyzuje dôvody slabých výsledkov, formuluje odporúčania 

a poskytne aktívnu pomoc pri analýze, odblokovaní, akcelerácii 

alebo expertnej podpore. Implementácia týchto aktivít sa skontroluje 

pri najbližšom štvrťročnom odpočte.

Nadmerné výdavky alebo 

nedodané dáta
0 % a menej cieľovej hodnoty Rezort nedodal informácie alebo dáta.

Opatrenie sa v sledovanom 

období nevyhodnocuje

Rezort nezačal opatrenie plniť, má ho naplánované na 

ďalší rok oproti plánovanému implementačnému plánu, 

dáta na jeho odpočet nie sú dostupné.

Opatrenie bude zaradené do implementačného plánu príslušného 

roka, v ktorom sa bude odpočtovať.



Úloha auditov

• Optimalizácia procesov v štátnych podnikoch

• Overenie určitých činností, informácií a dát s cieľom overiť ich platnosť a spoľahlivosť

• Nadväznosť na revízie výdavkov jednotlivých ministerstiev

• Kvantifikácia možných úspor a využitie generovaných úspor pre zlepšenie

fungovania služieb vo verejnom záujme

• Začiatok: koniec roka 2018

• Rozsah činnosti: štátne podniky a organizácie

• Od 1.1.2020 zmena zákona č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe
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