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METODIKA ODPOČTU 

Hodnotená je dosiahnutá úspora, výsledky alebo aj pokrok v riadení či dátach a procesoch za daný polrok. V správe 

za 1. polrok 2021 je okrem polročného hodnotenia uvedené aj hodnotenie za predchádzajúce sledované obdobia3. 

V implementačných správach je hodnotenie napĺňania dvoch druhov opatrení vychádzajúcich z revízie výdavkov: 
1. fiškálne opatrenia (úsporné a hodnotové) 

2. procesné opatrenia (riadenie, dáta a metodika, analytické úlohy, systémové opatrenia a zmeny procesov). 

Hodnotenie v súhrnnej implementačnej správe odzrkadľuje plnenie opatrenia oproti očakávanej hodnote za celý 

rok (určenej implementačným plánom alebo dohodou MF SR a rezortu). 

Hodnotenie v polročnej implementačnej správe odzrkadľuje dosiahnutý stav oproti očakávanej hodnote k 30.6. 

sledovaného roka tam, kde to umožnia dáta. V prípade fiškálnych opatrení je cieľom 50 % plánovanej ročnej 

úspory. Pri  kvalitatívnych  a procesných  opatreniach je  hodnotený postup  prác na  opatrení  k 30.6.  vzhľadom 

k termínu stanovenému plánom alebo dohodou MF SR a rezortu. 

Metodika odpočtu opatrení revízie zdravotníctva je z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19 a zásadnej zmeny 

výdavkov a spôsobu poskytovania služieb odlišná voči metodike odpočtu ostatných revízií výdavkov (s. 10). 
 

 
Hodnotenie 

 

Farebný 
kód 

Fiškálne 
opatrenia 
(% cieľovej 
hodnoty) 

Procesné opatrenia 

 

Hodnotenie v pribežnej implementačnej správe 
 

Hodnotenie v súhrnnej implementačnej správe 

Plní sa na viac 
ako 100 %. 

 100 % 
a viac 

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

 

 
Plní sa. / 
Splnené. 

  

 
100 % - 
80,1 % 

Plní sa: Vzhľadom na postup prác sa predpokladá 
splnenie opatrenia v termíne stanovenom 
implementačným plánom. 
Splnené: Rezort úlohu už splnil, plnenie opatrenia 
nebude v nasledujúcom období odpočtované. 

Plní sa: Rezort splnil úlohy v súlade 

s implementačným plánom, alebo poskytnuté dáta 

potvrdzujú plnenie. 

Splnené: Rezort úlohu už splnil, plnenie 

opatrenia nebude v nasledujúcom období 

odpočtované. 

 

Plní sa 
čiastočne. 

  

80 % - 40,1 
% 

Vzhľadom na postup prác je splnenie opatrenia v 
termíne stanovenom implementačným plánom 
ohrozené. 
Aj po termíne stanovenom implementačným plánom 
nastal v plnení opatrenia posun smerom k splneniu 
opatrenia. 

Rezort úlohu plní, ale má len pracovné verzie 
a s finalizáciou úlohy mešká. 
Aj po termíne stanovenom implementačným 

plánom nastal v plnení opatrenia posun smerom 

k splneniu opatrenia. 

 

Neplní sa. 
 40 % - 0,1 

% 
 

Rezort opatrenie nezačal plniť, alebo pokrok je nedostatočný, resp. výstupy sú kvalitatívne nedostatočné. 

Nadmerné 
výdavky alebo 
nedodané dáta. 

 0 % 
a menej 

 

Rezort nedodal informácie alebo dáta umožňujúce zhodnotiť plnenie úlohy 

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). 

Termíny plnenia  opatrení  boli  určené  implementačným  plánom  schváleným  rezortom  (revízie  výdavkov  

na obranu4, kultúru5, pôdohospodárstvo6), interne  zrevidovaným  implementačným  plánom  (revízia  výdavkov 

na informatizáciu7), a revíziou výdavkov na zdravotníctvo8. 

Aktualizované termíny plnenia vyplývajú z dohody MF SR a rezortu v období pred prípravou implementačnej 

správy, vyplývajúcou napríklad z posunu Programového obdobia Programu rozvoja vidieka, alebo nadväznosti 

opatrení na Plán obnovy a odolnosti. V prípade dohody o budúcej úprave termínu plnenia opatrenia v procese 

prípravy správy je informácia o posune termínu uvedená v zhodnotení plnenia opatrenia. 
3 Dostupné na: https://www.mfsr.sk/files/archiv/5/suhrnna_implementacna_sprava_2020.pdf. 
4 Dostupné na: https://www.mosr.sk/data/files/4219_implementacny-plan-revizie-vydavkov-na-obranu.xlsx. 
5 Dostupné na: https://www.mfsr.sk/files/archiv/1/8013_implementacny-plan-kultura_2021_2025.pdf. 
6 Dostupné na: https://www.mfsr.sk/files/archiv/89/7713_IP_Revizia_vydavkov_podohospodarstvo.pdf. 
7 Dostupné na: https://www.mfsr.sk/files/archiv/26/7919_implementacny-plan-2020-revizia-vydavkov-na-informatizaciu.pdf. 
8 Dostupné na: https://www.mfsr.sk/files/archiv/44/revizia_zdravotnictvo_2.pdf. 
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