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1. Vymedzenie základných pojmov 
 

Revízia výdavkov je štandardný nástroj v krajinách OECD na efektívnejšie dosahovanie cieľov verejnej 
politiky. Pomáha vládam hľadať priestor na lepšie využívanie verejných prostriedkov, ako aj úspory 
nevyhnutné na splnenie národných aj európskych fiškálnych záväzkov. 

Opatrenia revízie výdavkov pripravuje Útvar hodnoty za peniaze MF SR (ďalej len „ÚHP“). Jeho úlohou je 
zvyšovať hodnotu, ktorú za svoje peniaze verejnosť dostáva. Cieľom je posilniť orientáciu na výsledky pri 
rozhodovaní o verejných politikách, reguláciách, investíciách a o prevádzke štátu. Podstatou hodnoty za 
peniaze je posúdiť, či peniaze daňovníkov budú skutočne vynaložené najlepšie ako je možné pre dosiahnutie 
stanoveného cieľa. Túto úlohu napĺňa prostredníctvom pravidelných revízií výdavkov. 

ÚHP je gestorom metodiky revízie výdavkov a zabezpečuje štandardizáciu výstupov, ktoré hodnotia 
efektívnosť verejných výdavkov naprieč ministerstvami. Jedným z nástrojov projektu je kompletná revízia 
verejných výdavkov na rezortoch v zmysle § 9 ods. (4) písm. m) a § 14 ods. (3) zákona 523/2004 Z. z. o 
rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 
523/2004 Z. z.“). 

 

Revízie výdavkov 

- Hodnotia účinnosť a efektívnosť verejných výdavkov, 
- Identifikujú opatrenia, ktoré zvýšia hodnotu  za peniaze z verejných financií, čím umožnia fiškálnu 

úsporu, lepšie verejné služby pre občanov a/alebo presun financií na priority vlády; 
- Navrhujú opatrenia pre rezorty za účelom efektívneho a udržateľného vynaloženia verejných financií 

(kvantifikácia možných úspor a využitie generovaných úspor pre zlepšenie ich fungovania). 
- Cieľ revízie výdavkov rezortu ...XXX 

 
 

Implementácia opatrení definovaných v revíziách verejných výdavkov je druhou fázou. Hodnotenie plnenia 
opatrení navrhnutých revíziami verejných výdavkov vykonáva Implementačná jednotka Úradu vlády SR. 
Úlohou Implementačnej jednotky Úradu vlády SR (ďalej len „Implementačná jednotka“) je vypracovať 
implementačné plány plnenia opatrení z revízie výdavkov rezortu a vyhodnocovať ich v pravidelných ročných 
intervaloch formou odpočtov v súhrnných implementačných správach. 

 
Implementačný plán stanovuje spôsob vykazovania plnenia opatrení revízie výdavkov pre jednotlivé oblasti 
definovaním cieľov a krokov, ktoré implementujú opatrenia revízie výdavkov rýchlejšie, flexibilnejšie 
a transparentne. Pomocou indikátorov je možné vyhodnotiť východiskovú a cieľovú hodnotu opatrení. 

 

Implementačné plány za obdobie rokov 2018 - 2020 sú dostupné tu: https://www.vlada.gov.sk/institut-pre-

strategie-a-analyzy-isa// 

 

Aktualizovaný implementačný plán revízie výdavkov na obranu bude zverejnený na webovom sídle Úradu 

vlády SR - implementačná jednotka - implementačné plány.  

 

 

 

 

 

 

https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/
https://www.vlada.gov.sk/institut-pre-strategie-a-analyzy-isa/#tabs-5
https://www.vlada.gov.sk/institut-pre-strategie-a-analyzy-isa/
https://www.vlada.gov.sk/institut-pre-strategie-a-analyzy-isa/
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Implementačná správa 

- predkladá sa v nasledujúcom roku po dobu plnenia opatrení, v ktorom bola predložená revízia výdavkov 

v zmysle § 37k zákona č. 523/2004 Z. z., 

- obsahuje hodnotenie plnenia opatrení revízie výdavkov formou odpočtov podľa jednotlivých oblastí a 

výsledkov plnenia ukazovateľov navrhnutých v implementačnom pláne v zmysle § 14 ods. 3, 

- navrhuje odporúčania pre ďalšie plnenie smerom k úspešnej implementácii opatrení a k efektívnemu 
vynaloženiu verejných výdavkov z dlhodobej perspektívy. 
 

Od 1. januára 2020 je povinnosť predkladať Implementačnú správu k návrhu štátneho rozpočtu verejnej 

správy. Všetky implementačné správy sú dostupné tu: IS za obdobie 2017-2021.  

 

2. Spôsob riadenia a monitoring výstupov a výsledkov 
 

 
Efektívna koordinácia všetkých zainteresovaných strán a ich pravidelná komunikácia predstavuje kľúčový faktor 
pre úspešné napĺňanie implementačného plánu. Pri odpočte opatrení Implementačná jednotka komunikuje s 
Útvarom hodnoty za peniaze na Ministerstve financií SR a s XXX.  
 

 
V rámci spolupráce, pri plnení opatrení Implementačného plánu poskytne Ministerstvo XXX SR Implementačnej 
jednotke súčinnosť, relevantné dáta a informácie pre monitoring a vyhodnotenie plnenia jednotlivých opatrení 
k nižšie definovanému termínu.  
Na základe ustanovenia § 14 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (časová verzia platná pre daný rok) sa 
ukladá povinnosť vypracovania Súhrnnej implementačnej správy najneskôr 15. októbra bežného roka ku dňu 
predkladania Návrhu štátenho rozpočtu, ak Národná rada SR nerozhodne inak.  
 
Termín na predkladanie podkladov pre vypracovanie Súhrnnej implementačnej správy: 

Podklady k hodnoteniu odpočtov revízie sa predkladajú  každoročne, najneskôr do 31. marca za predchádzajúci 
kalendárny rok.  
 
Alternatíva: Zber dát a kalkulácia odpočtov revízie (vymenovať inštitúcie, ktoré majú poskytnúť dáta) sa 
predkladá každoročne, najneskôr do 31. marca za predchádzajúci kalendárny rok. Ostatné podklady 
k hodnoteniu - každoročne najneskôr do 15. apríla nasledujúceho roka za predchádzajúci kalendárny rok. 
 
V prípade akýchkoľvek zistených dátových alebo metodologických chýb vrátane doplňujúcich informácií, bude 
Implementačná jednotka ÚV SR po dohode s Ministerstvom XXX SR realizovať nápravu v reportingu a v 
zdrojoch až do obdobia finalizácie dokumentu Súhrnná implementačná správa.  
 
Implementačná jednotka v spolupráci s Ministerstvom XXX SR a s Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva 

financií SR pripraví odpočet plnenia opatrení.  

Implementačné plány sú predmetom riadneho pripomienkového konania a schvaľuje ich vláda SR. 

 

 

 

  

https://www.mfsr.sk/sk/financie/hodnota-za-peniaze/implementacia/
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3. Priority v rezorte XXX  
 

............. 

Prehľad súčasných výziev pre rezort  

- 

- 

- 

 

Pre úspešnú implementáciu opatrení Revízie výdavkov na XXX je nevyhnutné: 

- Jasne definovať ciele v implementačnom pláne a jeho indikátory plnenia opatrení. Pri definovaní 

opatrení je potrebné rozlišovať medzi želaným výsledkom (cieľ) a spôsobmi na jeho dosiahnutie. 

- Zabezpečiť pravidelnú komunikáciu s rezortom. 

- Na úrovni rezortu, vytvoriť podmienky pre plnenie opatrení definovaním zodpovedných osôb a 

nasmerovaním dostatočných kapacít na plnenie opatrení.  

- Zapracovať revíziu do dlhodobej vízie a stratégie rezortu. 

- Aktívne komunikovať najmä úsporné opatrenia, zabezpečiť súčinnosť rezortu pri hodnotení efektívnosti 

a účinnosti verejných výdavkov vyplýva z § 9 písm. m) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy (časová verzia účinná pre daný rok) a na vyzvanie Implementačnej jednotky 

predkladať stanoviská o skutočnom stave plnenia opatrení. Povinnosť vypracovať odpočet revízie 

výdavkov ukladá úloha B.1. z uznesenia vlády č. 662/2020. Táto úloha bola delimitovaná na ÚV SR. 

- Na úrovni koordinácie analytických jednotiek ISA (ÚV SR), ÚHP (MF SR) a XXX (pokračovať  

v budovaní jednotnej a kvalitnej údajovej základne vrátane konzistentných medzinárodných dátových 

porovnávaní.  

 

Posuny termínov v aktualizovanom implemenatačnom pláne 

............ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rokovania.gov.sk/RVL/Resolution/18805/1
https://www.crz.gov.sk/data/att/2966769.pdf


6 

4. Úsporné opatrenia implementačného plánu a potenciál úspor 
 

 

 

 

Ďalšie kapitoly podľa potrieb, ktoré si vyžaduje daný plán...napríklad Hodnotové alebo systémové opatrenia 

  
Opatrenie / Podopatrenie 

Potenciál 

Potenciál úspor v mil. eur 

Zodpovednosť Termín 
2023 2024 

 

X        

X        

X        

X        

X        

X        

X        

   Spolu    
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ID Názov opatrenia / implementačný cieľ 
Zodpovedný 

subjekt 
Implementačné kroky Indikátory Termín plnenia 

1 
Názov ... 
Cieľ opatrenia ... 

útvar / sekcia 
rezortu 

IK1: 
IK2: 

I1: 
I2: 

31.12.20XX 

2      

3      

4      

 

 

5. Implementačný plán revízie výdavkov na XXX 
 

Samotná tabuľka IP : Prehľad hodnotových / úsporných/ systémových opatrení: 


