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ZOZNAM SKRATIEK
SKRATKA

VÝZNAM

COFOG
ČR
DESI
DRG
EK
EŠIF
EÚ28
HDP
IKT
INTOSAI

Klasifikácia výdavkov verejnej správy
Česká republika
Digital Economy and Society Index (Index digitálnej ekonomiky a spoločnosti)
Diagnoses Related Groups (skupiny podľa diagnóz)
Európska komisia
Európske štrukturálne a investičné fondy
Európska únia (28 krajín)
hrubý domáci produkt
informačno-komunikačné technológie
International Organization of Supreme Audit Institutions (Medzinárodná organizácia najvyšších
kontrolných inštitúcií)
informačné technológie
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
marginalizované rómske komunity
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Národná diaľničná spoločnosť
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Národný program reforiem
operačný program
Operačný program informatizácia spoločnosti
Pôdohospodárska platobná agentúra
rozpočet verejnej správy
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Slovenská republika
Slovenská správa ciest
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Výskumná agentúra
Working Group on Environmental Auditing (Pracovná skupina pre audit životného prostredia)
žiadosť o nenávratný finančný príspevok
Železnice Slovenskej republiky
Železničná spoločnosť Slovensko

IT
MF SR
MH SR
MO SR
MPRV SR
MPSVR SR
MRK
MS SR
MV SR
MZ SR
MŽP SR
NASES
NDS
NKÚ SR
NPR
OP
OPIS
PPA
RVS
SIEA
SR
SSC
ŠÚ SR
ÚPSVaR
ÚRSO
VA
WGEA
ŽoNFP
ŽSR
ŽSSK
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1. ÚVOD
Východisko pre stanovenie prioritných oblastí zamerania kontrolnej činnosti Najvyššieho kontrolného úradu
Slovenskej republiky (NKÚ SR) na rok 2019 predstavuje strategický materiál NKÚ SR Strategické oblasti zamerania
kontrolnej činnosti NKÚ SR na roky 2018 – 2020 (NKÚ SR, 2017a). V strednodobej stratégii NKÚ SR sú vymedzené
strategické oblasti na základe ich významnosti z hľadiska plnenia strategických cieľov, národných problémov a
identifikovaných rizík. NKÚ SR definoval v strednodobom výhľade množinu 10 strategických oblastí (Tab. 1) – 9 oblastí
verejných politík a európske štrukturálne a investičné fondy (EŠIF) ako významný nástroj financovania jednotlivých politík.
Tab. 1 Strategické oblasti zamerania kontrolnej činnosti NKÚ SR na roky 2018 – 2020
Strategická oblasť
Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie
Efektívna a transparentná verejná správa
Zdravie
Zamestnanosť a podnikateľské prostredie
Trvalo udržateľná spotreba a výroba, energetická efektívnosť a environmentálna udržateľnosť
Udržateľné verejné financie a fiškálna politika
Sociálne politiky
Dopravná infraštruktúra a informačno-komunikačné technológie (IKT)
Obrana a bezpečnosť
Európske štrukturálne a investičné fondy
Zdroj: NKÚ SR

V kapitole 2 je spracované zhodnotenie zapracovania jednotlivých strategických oblastí do plánu kontrolnej činnosti
na rok 2018. Výberu prioritných oblastí na rok 2019 sa venuje kapitola 3. Pri výbere prioritných oblastí pre plánovanie
kontrolných akcií na rok 2019 boli zohľadnené tri kritériá. Prvým kritériom výberu priorít bola aktualizovaná významnosť
oblastí v nadväznosti na najnovšie strategické dokumenty. Ďalej boli zohľadnené aj dva krátkodobé faktory, ktoré
ovplyvňujú významnosť oblastí pre kontrolnú činnosť. Do úvahy bol braný predovšetkým objem finančných
prostriedkov, ktoré sa v jednotlivých strategických oblastiach vynakladajú na verejné politiky, a tiež medzinárodné
porovnanie, z ktorého vyplýva, v ktorých oblastiach SR najviac zaostáva v porovnaní so zahraničím. Použitím uvedených
kritérií boli identifikované oblasti, na ktoré sa vynakladá vysoký objem zdrojov a nie sú v nich dosahované uspokojivé
výsledky, resp. napĺňané strategické ciele verejných politík. Preto tieto oblasti považujeme za rizikové a mali by byť
predmetom záujmu kontrolných inštitúcií. Kapitola 4 predstavuje odporúčania na témy kontrolnej činnosti v jednotlivých
oblastiach, a to v nadväznosti na aktuálne strategické ciele a problémy SR. Kapitola 5 sumarizuje zameranie kontrolnej
činnosti NKÚ SR na rok 2019.
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2. ZHODNOTENIE PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ROK 2018 Z HĽADISKA NAPĹŇANIA
STREDNODOBEJ STRATÉGIE
NKÚ SR na rok 2018 naplánoval 33 kontrolných akcií. Zoznam kontrolných akcií je uvedený v Prílohe 1. Počty
kontrolných akcií v jednotlivých strategických oblastiach obsahuje Tab. 2.
Tab. 2: Kontrolné akcie v pláne na rok 2018, podľa strategických oblastí
Strategická oblasť

Počet kontrolných
akcií

z toho eurofondy

Poradie podľa
výšky personálnych
nákladov *

Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie

4

2

1

Trvalo udržateľná spotreba a výroba, energetická
efektívnosť a environmentálna udržateľnosť

10

2

2

Udržateľné verejné financie a fiškálna politika

6

2

3

Obrana a bezpečnosť

2

0

4

Efektívna a transparentná verejná správa

5

1

5

Zdravie

1

0

6

Sociálne politiky

2

0

7

Dopravná infraštruktúra a informačnokomunikačné technológie (IKT)

2

1

8

Zamestnanosť a podnikateľské prostredie

1

0

9

Spolu

33

8

x

Zdroj: NKÚ SR
* odhad

na základe údajov z kontrolórskeho informačného systému NKÚ SR, najvyššie náklady sú 1. v poradí

Z uvedeného prehľadu je zrejmé, že najviac kontrolných akcií sa plánuje v roku 2018 realizovať v strategickej oblasti
Trvalo udržateľná spotreba a výroba, energetická efektívnosť a environmentálna udržateľnosť, na ktorú sa má
vynaložiť druhý najväčší objem z celkových nákladov na kontrolnú činnosť. Vyššie náklady sa očakávajú len v prípade
strategickej oblasti Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie, ktorá bola pre rok 2018 stanovená ako jedna z dvoch
najvyšších priorít (NKÚ SR, 2017b). Kontrolná činnosť sa v roku 2018 sústreďuje do veľkej miery aj do oblasti Udržateľné
verejné financie a fiškálna politika a Obrana a bezpečnosť.
V roku 2018 realizuje NKÚ SR 8 kontrolných akcií, v rámci ktorých sa kontrolujú aj Európske štrukturálne
a investičné fondy. Ide najmä o oblasti Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie a Trvalo udržateľná spotreba a výroba,
energetická efektívnosť a environmentálna udržateľnosť.
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3. VÝBER PRIORITNÝCH OBLASTÍ KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ROK 2019
Pri výbere prioritných oblastí na rok 2019 vychádzal NKÚ SR zo strategických oblastí pre roky 2018 – 2020 (Tab. 1).
Tento výber zohľadil nasledujúce tri faktory:
1. významnosť oblasti,
2. objem finančných prostriedkov,
3. medzinárodné porovnanie na základe merateľných ukazovateľov.
Prvým faktorom bola významnosť oblasti, stanovená na základe strategických materiálov, národných problémov
a rizík. Pre potreby určenia významnosti oblasti bola aktualizovaná riziková analýza zo strednodobej stratégie NKÚ SR na
roky 2018 – 2020. Aktualizácia sa zamerala na zahrnutie najnovších materiálov strategických pre SR, a to z NPR 2017
(MF SR, 2017), správ Európskej komisie z roku 2017 (EK, 2017a) a 2018 (EK, 2018), odporúčaní Rady EÚ pre SR (EK,
2017b) a publikácie OECD Going for Growth (OECD, 2017). Významnosť strategických oblastí je uvedená v tabuľke
v Prílohe 2.
Druhý faktor predstavovali výdavky na verejné politiky. Ich výška bola odhadnutá 1 na základe údajov z verejne
dostupných zdrojov, a to predovšetkým na základe údajov Eurostatu o výdavkoch vo verejnej správe podľa funkčnej
klasifikácie (COFOG), aktuálne schválených rozpočtov verejnej správy a revízií výdavkov, ktoré realizoval Útvar hodnoty
za peniaze pri Ministerstve financií SR. Do priemerného ročného odhadu výdavkov boli zahrnuté roky 2012 – 2017.
Výdavky na jednotlivé verejné politiky, resp. subpolitiky sú uvedené v tabuľke v Prílohe 3.
Významnosť oblastí verejných politík pre ročné zameranie kontrolnej činnosti NKÚ SR, ako najvyššej kontrolnej
autority krajiny, vyplýva zo vzájomnej kombinácie faktora významnosti strategickej oblasti a podielu verejných výdavkov
na HDP (Obr. 1).
Zohľadnením významnosti oblasti a fiškálneho faktora sa ukazuje, že pre zameranie kontrolnej činnosti v roku 2019
sú najvýznamnejšie tieto oblasti verejných politík: Sociálne politiky, Zdravie, Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie,
Dopravná infraštruktúra a IKT.
Obr. 1

Významnosť vs. výdavky SR pre strategické oblasti

Zdroj pre váhu oblasti: Odbor analytický (Príloha 2)

1)

Odhad verejných prostriedkov čerpaných na jednotlivé politiky, resp. opatrenia by bolo možné spresniť po získaní prístupu do Štátnej pokladnice.
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Zdroj pre verejné výdavky: Eurostat (COFOG), RVS, Revízia výdavkov na informatizáciu
Zamestnanosť a podnikateľské prostredie
RVS, Rozpočtová kapitola MPSVR SR a MH SR
Trvalo udržateľná spotreba a výroba, energetická Eurostat (COFOG), RVS, Rozpočtová kapitola MH SR
efektívnosť a environmentálna udržateľnosť
Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie
Eurostat (COFOG)
Efektívna a transparentná verejná správa
Eurostat (COFOG)
Zdravie
Eurostat (COFOG)
Udržateľné verejné financie a fiškálna politika
RVS, schodok verejnej správy
Sociálne politiky
Eurostat (COFOG)
Dopravná infraštruktúra a IKT
Eurostat (COFOG), Revízia výdavkov na informatizáciu
Obrana a bezpečnosť
Eurostat (COFOG)

Za účelom zohľadnenia naplánovaných kontrolných akcií na rok 2018 v jednotlivých strategických oblastiach bola
významnosť oblastí dodatočne upravená o nákladový faktor. Menej kontrolované strategické oblasti tak dostali vyššiu
váhu, čo zobrazuje Obr. 2.
Obr. 2

Upravená významnosť vs. výdavky SR pre strategické oblasti

Zdroj pre váhu oblasti: Odbor analytický (Príloha 2), váha je modifikovaná vzhľadom na poradie podľa výšky predpokladaných
nákladov z Tab. 2
Zdroj pre verejné výdavky: Eurostat (COFOG), RVS, Revízia výdavkov na informatizáciu

S využitím faktora upravenej významnosti oblasti a fiškálneho faktora boli pre zameranie kontrolnej činnosti
v roku 2019 ako najvýznamnejšie identifikované tieto oblasti verejných politík: Sociálne politiky, Zdravie, Vzdelávanie,
výskum, vývoj a inovácie, Dopravná infraštruktúra a IKT.
Tretím faktorom pre výber prioritných oblastí pre zameranie kontrolnej činnosti boli výsledky realizovaných
verejných politík v porovnaní s výsledkami v zahraničí, t. j. medzinárodné porovnanie. Zaostávanie v realizácii politík
voči krajinám Európskej únie (EÚ28) je uvedené v Tab. 3. Pre jednotlivé ukazovatele bol zohľadnený najnovší
dostupný údaj.
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Tab. 3 Medzinárodné porovnanie pre strategické oblasti
Strategická oblasť

Vzdelávanie
Výskum, vývoj a inovácie
Vzdelávanie, výskum, vývoj a
inovácie
Dopravná štruktúra
Informačno-komunikačné
technológie
Dopravná infraštruktúra a IKT
Efektívna a transparentná
verejná správa
Energetika
Environmentálna udržateľnosť
Pôdohospodárska politika
Trvalo udržateľná spotreba a
výroba, energetická efektívnosť
a environmentálna udržateľnosť
Obrana a bezpečnosť
Zdravie
Zamestnanosť a podnikateľské
prostredie
Sociálne politiky

Ukazovateľ
Miera ukončeného terciárneho vzdelania v
krajinách Európskej únie (% populácie vo
veku 30 – 34 rokov)
Výdavky na výskum a vývoj (% HDP)

Rok

SR

EÚ28

Podiel SR
na
priemere
EÚ28 (%)

2016

31,50

39,10

80,6 %

2016

0,79

2,03

38,9 %

Priemer

59,7 %

Hustota diaľnic na 1 000 km2

2016

9,00

22,30

40,4 %

DESI – Index digitálnej ekonomiky

2017

0,46

0,52

88,5%

Priemer
Index vnímania korupcie (skóre)
Podiel energie z obnoviteľných zdrojov na
celkovej hrubej spotrebe energie (%)
Vystavenie mestského obyvateľstva
ovzdušiu znečistenému ozónom (v μg/m3
za deň)
Hrubá bilancia živín na hektár (v kg/hektár)
– dusík

64,4 %
2017

50,00

65,34

76,5 %

2016

12,00

17,00

70,6 %

2014

5 020

3 243

64,6 %

2013

49,00

51,00

96,1 %

Priemer
Výdavky na obranu (% HDP)
Roky zdravého života pri narodení
Miera zamestnanosti 20 až 64 rokov (%
populácie)
Populácia ohrozená chudobou a sociálnym
vylúčením (% populácie)

77,1 %
2015
2015

1,10
54,95

1,40
62,95

78,6 %
87,3 %

2016

69,80

71,10

98,2 %

2016

18,10

23,50

129,8 %*

Udržateľné verejné financie a
Hrubý dlh verejnej správy (% HDP)
2016
51,80
83,20
160,6 %*
fiškálna politika
* V prípade ukazovateľov v oblastiach Sociálne politiky, Udržateľné verejné financie a fiškálna politika sme použili podiel priemeru
EÚ28 k SR, keďže v prípade vybraných ukazovateľov v týchto oblastiach predstavuje nižšia hodnota ukazovateľa lepší vývoj.
Zdroj: Eurostat, Transparency International, Európska komisia

Podľa medzinárodného porovnania SR najviac zaostáva v nasledujúcich štyroch oblastiach: Vzdelávanie, výskum,
vývoj a inovácie, Dopravná infraštruktúra a IKT, Efektívna a transparentná verejná správa a Trvalo udržateľná
spotreba a výroba, energetická efektívnosť a environmentálna udržateľnosť.
Ak sa zohľadnia oba krátkodobé faktory, t. j. čerpanie výdavkov v kombinácii s významnosťou oblasti (Obr. 1 a 2)
aj výsledky SR v medzinárodnom porovnaní (Tab. 3), ich prienikom sa identifikujú dve hlavné prioritné oblasti kontrolnej
činnosti na rok 2019: Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie a Dopravná infraštruktúra a IKT.
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4. ODPORÚČANIA PRE VÝBER TÉM KONTROLNEJ ČINNOSTI NA ROK 2019
Pri plánovaní kontrolnej činnosti NKÚ SR na rok 2019 a navrhovaní tém kontrolných akcií by sa sekcie a expozitúry
NKÚ SR mali zamerať najmä na dve prioritné oblasti, a to Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie a Dopravná
infraštruktúra a IKT. Tieto oblasti boli identifikované ako prioritné na základe oboch krátkodobých faktorov súčasne, t.j.
na základe výdavkov na verejné politiky aj medzinárodného porovnania. Obe vybrané oblasti sú dôležité pre ďalší rozvoj
spoločnosti. Oblasť vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií prispieva k budovaniu znalostnej ekonomiky. Investovať do
vzdelávania obyvateľstva, zvyšovať jeho kvalifikáciu a rozvíjať výskum a vývoj je základom udržateľného ekonomického
rastu. Oblasť infraštruktúry je dôležitou najmä z hľadiska znižovania regionálnych rozdielov, ktoré v SR predstavujú jeden
zo závažných pretrvávajúcich problémov. Kontrolná činnosť v týchto oblastiach by mohla pomôcť upriamiť pozornosť vlády
aj verejnosti na riešenie konkrétnych problémov.
Z hľadiska objemu verejných výdavkov alebo medzinárodného porovnania boli identifikované ako veľmi významné
taktiež prioritné oblasti Sociálne politiky, Zdravie, resp. ďalšie dve prioritné oblasti, ktoré vyplynuli z medzinárodného
porovnávania, a to Efektívna a transparentná verejná správa a Trvalo udržateľná spotreba a výroba, energetická
efektívnosť a environmentálna udržateľnosť. Vo všetkých štyroch uvedených oblastiach sú identifikované problémy,
na ktoré je potrebné sa zamerať z hľadiska skvalitnenia sociálnych služieb pre obyvateľov, vyššej transparentnosti
v spoločnosti, ako aj lepšej kvality životného prostredia.
Významnou oblasťou kontrolnej činnosti sú aj Európske štrukturálne a investičné fondy, ktoré sú z dôvodu
financovania značnej časti investícií v krajine vyhodnotené ako prierezová oblasť kontrolnej činnosti NKÚ SR aj pre rok
2019.
V rámci každej strategickej oblasti zamerania kontrolnej činnosti NKÚ SR na roky 2018 – 2020 sú v texte nižšie
sekciou stratégie, odborom analytickým predstavené námety na zameranie kontrolných akcií NKÚ SR na rok 2019. Ak ide
o problematickú oblasť verejnej politiky, ktorú je potrebné za účelom prípravy konkrétneho návrhu kontrolnej akcie ešte
bližšie analyzovať, odbor analytický sa jej môže venovať prostredníctvom vypracovania analytickej správy. Pri témach,
ktoré sa navrhujú spracovať najskôr formou analytickej správy, je to explicitne uvedené.
Novým prvkom v roku 2019 bude plánovanie kontrolnej činnosti pre expozitúry v prvých troch mesiacoch roka 2019.
Expozitúram navrhujeme venovať prvé tri mesiace 2019 menším kontrolným akciám na základe najdôležitejších
podnetov, ktoré NKÚ SR zaevidoval v priebehu roka 2018.
Nasledujú námety na kontrolnú činnosť v jednotlivých strategických oblastiach zamerania kontrolnej činnosti NKÚ SR.
Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie
Kontrolná činnosť NKÚ SR by sa v roku 2019 v oblasti vzdelávania, výskumu, vývoja a inovácií ako najdôležitejšej
prioritnej oblasti mala zamerať na problémy identifikované na základe strategických materiálov. A to najmä na systém
duálneho odborného vzdelávania a prípravy, ktorý sa nedostatočne využíva a je predmetom kritiky EK už tri roky po sebe.
Na ďalší problém upozornila Revízia výdavkov v školstve, v ktorej sa uvádza, že rezort školstva sa radí medzi rezorty
s najvyššími výdavkami na IT. Napriek tomu sa nesleduje ich nákladovosť a ani kľúčové výkonnostné ukazovatele.
Problémom je aj efektívnosť a účinnosť nakladania s verejnými prostriedkami, ktoré poskytol štát vysokým školám v rámci
inštitucionálnej podpory výskumu a vývoja. Problémy pre realizáciu kontrolnej činnosti v oblasti financovania výskumu
a vývoja budú identifikované na základe výsledkov analytickej správy Systém financovania výskumu a vývoja z verejných
zdrojov v SR, ktorú pripravuje odbor analytický a ktorá bude finalizovaná v septembri 2018.


Nákladovosť a výkonnosť informačných systémov v rezorte školstva (MŠVVaŠ SR spravuje viac ako 40
informačných systémov, pričom rozpočtovo najvýznamnejšími sú Rezortný informačný systém, Sprístupňovanie
digitálneho vzdelávacieho obsahu (CUDEO), informačný systém Elektronizácia vzdelávacieho systému rezortu
školstva pre jednotný prístup k elektronickým službám pre predmetné agendy a projekt Digitálne učivo na dosah.).



Systém duálneho odborného vzdelávania a prípravy (implementovaný v SR prostredníctvom Národného projektu
„Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP“ organizáciou ŠIOV).
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Vybrané národné projekty v oblasti vzdelávania, ktoré boli financované zo zdrojov EÚ a implementované priamo
riadenými organizáciami ministerstva školstva (napr. CVTI, NÚCŽV, VÚDPaP, ktoré zatiaľ neboli predmetom
kontroly).



Kvalita vysokoškolskej prípravy budúcich učiteľov a možnosti uplatnenia absolventov učiteľských smerov.



Efektívnosť a účinnosť nakladania s verejnými prostriedkami, ktoré boli poskytnuté prostredníctvom
inštitucionálnej podpory výskumu a vývoja na vysokých školách.



Efektívnosť a účinnosť nakladania s verejnými prostriedkami, ktoré boli poskytnuté prostredníctvom účelovej
podpory výskumu a vývoja Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV).



Hodnotiace a výberové procesy v rámci podpory projektov výskumu a vývoja zo zdrojov štátneho rozpočtu
a zdrojov EÚ.



Hospodárenie, udržateľnosť a účelnosť projektov výskumno-vývojových súkromných subjektov - prijímateľov
štátnych dotácií a dotácií zo zdrojov EÚ.

Dopravná infraštruktúra a IKT
Vzhľadom na zaostávanie SR v budovaní diaľničnej siete voči priemeru EÚ a to najmä v menej rozvinutých regiónoch,
na rok 2019 navrhujeme kontrolu plnenia cieľov výstavby diaľničných úsekov a rýchlostných ciest, ktoré sú dané
Ministerstvom dopravy a výstavby, ale aj Programovým vyhlásením vlády na roky 2016 - 2020.
NKÚ SR v roku 2017 tiež vypracoval predbežnú štúdiu, ktorej účelom bolo zistiť či sú prostriedky na mosty na cestách
II. a III. triedy vynakladané efektívne a či je ich dostatok. Zo štúdie vyplynulo, že objem finančných prostriedkov
vynakladaných na tento účel je značne poddimenzovaný, čoho následkom je zvyšujúci sa počet mostov, ktoré sú v zlom,
veľmi zlom alebo havarijnom stave. Materiál tiež odhalil, že pokiaľ sa plán financovania v blízkej budúcnosti nezmení,
resp. nenavýši, stav mostov sa bude kontinuálne zhoršovať. Na základe týchto skutočností by bolo vhodné v roku 2019
vykonať kontrolu vynakladaných prostriedkov na opravu a údržbu mostov v jednotlivých regiónoch, resp. zahrnúť do
kontroly aj cesty II. a III. triedy.
V oblasti informatizácie by sa NKÚ SR mal v roku 2019 zamerať najmä na kontrolu zrealizovaných IT projektov,
preverenie nákladov na správu a údržbu IT systémov po ukončení IT projektov, preverenie väzieb na dodávateľa IT
projektu po jeho ukončení a kontrolu plnenia opatrení z „Revízie výdavkov na informatizáciu“ a plnenie záväzkov SR voči
EÚ v súvislosti s informatizáciou.


Hospodárenie spoločnosti ŽSR pri investíciách do infraštruktúry za roky 2015 – 2017.



Ex-post analýza investičného PPP projektu R1. (Analytická správa)



Plnenie harmonogramu výstavby úsekov diaľnic a rýchlostných ciest od roku 2012.



Efektívnosť a účinnosť vynaložených finančných prostriedkov na výstavbu, opravu a údržbu ciest II. a III. triedy a
mostných objektov na cestách II. a III. triedy.



Hospodárenie Slovenskej správy ciest na opravy ciest I. triedy od roku 2016.



Elektronické služby Katastra nehnuteľností - v priebehu realizácie projektu nastalo nedodržanie termínu
spustenia do ostrej prevádzky (plánovaný termín bol september 2012), ako aj s tým súvisiaci vznik
neoprávnených výdavkov. Aktuálny termín spustenia všetkých služieb do ostrej prevádzky je december 2018.



Ďalšie IT projekty, v ktorých boli identifikované problémy vo vzťahu k výdavkom a subjektom realizácie:
v zdravotníctve (DRG, eZdravie), verejnej správe (Elektronické služby štátu pre občanov a podnikateľov a ich
využívanie, Integrované obslužné miesto občana, Centrálny systém elektronického obstarávania (EVO),
Elektronický kontraktačný systém (EKS), Dostupnosť širokopásmového pripojenia na internet, projekty budovania
inteligentných miest – Smart City) a v doprave (Elektronická diaľničná známka, Národný systém dopravných
informácií, Integrovaný dopravný systém v Bratislavskom kraji).
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Náklady na správu a údržbu IT systémov po ukončení IT projektov financovaných z OPISu.



Väzby na dodávateľa IT projektu po ukončení projektu (možnosť správy, úpravy príp. rozšírenia informačného
systému iným dodávateľom – napr. vlastníctvo zdrojových kódov).



Plnenie opatrení z revízie výdavkov na informatizáciu, ktoré majú priniesť úspory finančných prostriedkov
verejného sektora na IT a plnenie záväzkov SR voči EÚ v súvislosti s informatizáciou.

Sociálne politiky
Navrhnuté témy na kontrolnú činnosť vyplynuli z identifikácie rizík v strategickej oblasti Sociálne politiky ktorými sú:
integrácia marginalizovaných rómskych komunít, dostupnosť a kvalita sociálnych služieb, prechod od inštitucionálnej ku
komunitnej starostlivosti, viaczdrojové financovanie sociálnych služieb a pod.


Plnenie hlavných a čiastkových cieľov riešenia sociálnej situácie rómskej populácie v rámci Stratégie SR pre
integráciu Rómov do roku 2020 a plnenie Aktualizovaných akčných plánov Stratégie SR pre integráciu Rómov
do roku 2020 na roky 2016 – 2018. (Analytická správa)



Zhodnotenie procesu deinštitucionalizácie sociálnych služieb, vyhodnotenie kvality sociálnych služieb vrátane
sociálno-zdravotnej starostlivosti, prípadne posúdenie finančnej udržateľnosti, hospodárnosti a efektívnosti
sociálnych služieb – bude identifikované na základe záverov prebiehajúcej kontrolnej akcie Sociálne služby pre
seniorov, ktorá v roku 2018 preveruje dostupnosť sociálnych služieb pre seniorov v zariadeniach pre seniorov a
v špecializovaných zariadeniach.

Zdravie
Keďže Implementačná jednotka Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu bola poverená kontrolou
opatrení z Revízie výdavkov v zdravotníctve z pohľadu procesov, NKÚ SR by mal zamerať svoje kontrolné akcie na plnenie
opatrení z hľadiska výdavkov a zmlúv. V roku 2019 by sa mal zamerať najmä na kľúčové projekty zmeny kvality a
efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti, t.j. na Elektronizáciu zdravotníctva (eZdravie) a Zavedenie platieb za
diagnostickú skupinu (DRG). Vzhľadom na to, že v systéme zdravotníctva pretrváva nedostatok kvalifikovaných
zdravotníckych pracovníkov, NKÚ SR by sa mal zamerať aj na preverenie nastavenia rezidentského programu.


Stav implementácie projektu eZdravie.



Stav implementácie projektu DRG.



Vo väzbe na revíziu výdavkov v zdravotníctve efektívnosť, hospodárnosť a účinnosť opatrení optimalizujúcich
prevádzku, procesy a obstarávanie zdravotníckych zariadení.



Nastavenie rezidentského programu. (Analytická správa)

Efektívna a transparentná verejná správa
V rámci prioritnej oblasti Efektívna a transparentná verejná správa by kontrolná činnosť NKÚ SR mala v roku 2019
pokračovať najmä so zameraním na právne alebo poradensko-konzultačné služby, ktoré subjekty verejnej správy
uzatvárajú so súkromnými spoločnosťami.




Implementácia zákona o štátnej službe z hľadiska plnenia princípov transparentného zamestnávania, efektívneho
riadenia, nestrannosti a profesionality (prijímanie zamestnancov, služobné hodnotenie a profesionálny rozvoj
zamestnancov).
Analýza primeranosti počtu zamestnancov vo vybraných subjektoch verejnej správy.



Efektívnosť nákladov, dĺžky súdnych konaní, hospodárenia a systému vnútornej kontroly orgánov súdnej moci
na všetkých jej úrovniach.



Zmluvy na právne alebo poradensko-konzultačné služby, ktoré sú uzatvorené medzi subjektmi verejnej správy
a súkromnými spoločnosťami (subjekty môžu byť špecifikované na základe rizikovej analýzy centrálneho registra
zmlúv).
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Efektívnosť a účinnosť výkonu vybraných originálnych a prenesených kompetencií subjektov územnej
samosprávy.

Dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti nakladania s verejnými prostriedkami a majetkom subjektov územnej
samosprávy.
Obrana a bezpečnosť

Z dôvodu zhoršenej celkovej bezpečnostnej situácie a zvýšeného rizika vzniku krízových situácií by sa mal NKÚ SR
v roku 2019 zamerať aj na oblasť ochrany osobných údajov a civilnej ochrany.





Plnenie úloh a pripravenosti v oblasti civilnej ochrany: organizovania, riadenia a vykonávania prípravy síl
a prostriedkov civilnej ochrany a prípravy občanov na sebaobranu a vzájomnú pomoc, núdzové zásobovanie
a ubytovanie, úkryty a evakuácia, informačná služba, organizácia, riadenie a vykonávanie lokalizačných
a likvidačných prác pri záchrane osôb.
Dodržiavanie a implementácia nového nariadenia o ochrane a bezpečnosti osobných údajov vo verejnom sektore
(GDPR).

Udržateľné verejné financie a fiškálna politika
Pre rok 2019 odporúčame pokračovať v kontrolnej činnosti na Sociálnej poisťovni so zameraním na efektívnosť
výberu poistného na sociálne zabezpečenie. Témou na kontrolu by mohol byť aj systém štátneho účtovníctva, analytickej
evidencie a štátneho výkazníctva s dôrazom na používanie metodiky akruálneho účtovníctva. V oblasti fiškálnych opatrení
by sa kontrolná činnosť mala zamerať na efektívnosť opatrení na zlepšenie výberu daní do štátneho rozpočtu.


Efektívnosť hospodárenia subjektov verejnej správy identifikovaných na základe najväčšieho objemu verejných
výdavkov, resp. na základe monitoringu rizík – významné subjekty verejnej správy - Sociálna poisťovňa.



Systém realizácie programového rozpočtovania a tvorby rozpočtových opatrení a procesov riadenia a kontroly
realizácie výdavkov.



Overenie spoľahlivosti makroekonomických prognóz - na základe odporúčania pracovnej skupiny INTOSAI pre
kľúčové národné ukazovatele.



Systém štátneho účtovníctva, analytickej evidencie a štátneho výkazníctva a procesov hodnotenia ekonomickej
reality s dôrazom na používanie metodiky akruálneho účtovníctva.



Účinnosť a náklady opatrení zameraných na zabezpečenie udržateľnosti verejných financií.

Trvalo udržateľná spotreba a výroba, energetická efektívnosť a environmentálna udržateľnosť
V roku 2019 by sa kontrolná činnosť NKÚ SR mala zamerať na efektívnosť a účinnosť nástrojov energeticky
efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva (napr. zariadenia využívajúce biomasu, malé zariadenia využívajúce
obnoviteľný zdroj energie a pod), bezpečnosť potravín, kvalitu potravín, potravinovú legislatívu, politiky na znižovanie
potravinového odpadu, konkurencieschopnosť potravinárskeho priemyslu, oblasť obchodných mechanizmov a
presadzovania záujmov SR v oblasti potravinárstva.


Ochrana spotrebiteľa - preverenie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti regulačnej politiky, v rozsahu cenovej
a vecnej regulácie preverenie spôsobu výkonu, rozsahu a štruktúry oprávnených nákladov a spôsobu určenia
výšky primeraného zisku formou príslušných cenových regulačných vyhlášok.



Zdrojová efektívnosť - efektívnosť a účinnosť nástrojov zameraných na energeticky efektívne nízkouhlíkové
hospodárstvo (napr. zariadenia využívajúce biomasu, malé zariadenia využívajúce obnoviteľný zdroj energie a
pod.). Udržateľnosť realizovaných projektov.



Vybrané projekty uzatvárania a rekultivácie skládok odpadu.
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Bezpečnosť potravín, kvalita potravín, potravinová legislatíva, politika na znižovanie potravinového odpadu,
konkurencieschopnosť potravinárskeho priemyslu, oblasť obchodných mechanizmov, presadzovanie záujmov
SR v oblasti potravinárstva.



Systém prenájmu štátnej pôdy a pôdy neznámych vlastníkov v správe Slovenského pozemkového fondu a
uplatňovanie zákonných predpisov pri ich prenájme.



Systém priamych platieb a podpôr hradených z finančných prostriedkov Európskej únie a štátneho rozpočtu SR.

Zamestnanosť a podnikateľské prostredie
Z rizík stanovených v strategických dokumentoch vyplýva, že témy na kontrolnú činnosť v roku 2019 v strategickej
oblasti Zamestnanosť a podnikateľské prostredie by mali byť prioritne zamerané na riešenie dlhodobej nezamestnanosti
vrátane nezamestnanosti MRK a zamestnanosti žien. Pre oblasť podnikateľského prostredia by témy mali vyplynúť najmä
z analytickej správy zameranej na investičné stimuly.










Vyhodnotenie hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti niektorých vybraných aktívnych opatrení na trhu práce ako
je napr. §53 – príspevok na dochádzku za prácou, §53a – príspevok na presťahovanie za prácou, §50j –
príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti zákona o službách zamestnanosti a pod.,
ktoré môžu mať vplyv na odstraňovanie regionálnych rozdielov na trhu práce.
Vyhodnotenie vplyvu dvoch vybraných nástrojov na zamestnanosť v SR - zavedenie odpočítateľnej položky v
zdravotných odvodoch pre nízko príjmových zamestnancov, ktorá znižuje vymeriavací základ pre výpočet
preddavkov na poistné v zmysle zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení na zamestnanosť a súbeh príjmu
z práce a poberania dávok v hmotnej núdzi. (Analytická správa)
Vyhodnotenie realizácie a výsledkov akčného plánu na posilnenie integrácie dlhodobo nezamestnaných na trhu
práce v SR, podporeného z EŠIF.
Podpora zamestnanosti žien – dostupnosť zariadení pre starostlivosť o deti do 6 rokov veku (zariadenia pre
starostlivosť o deti do 3 rokov veku – tzv. jasle a zariadenia zabezpečujúce predškolské vzdelávanie detí vo veku
3 až 6 rokov – tzv. materské školy).
Hospodárenie ÚPSVaR ako organizácie zriadenej ústredným orgánom štátnej správy pre realizáciu politiky
zamestnanosti vrátane jeho pobočiek (46 úradov práce).
Zhodnotenie systému poskytovania investičnej pomoci u vybraných kľúčových subjektov ako sú MH SR, SARIO,
EXIMBANKA, MF SR, MDV SR, MŽP SR (subjekty budú identifikované na základe záverov analytickej správy,
ktorú pripravuje odbor analytický na september 2018).

Európske štrukturálne a investičné fondy
NKÚ SR by sa v roku 2019 v rámci IV. etapy kontroly procesu realizácie výziev a vyzvaní, vzhľadom na
nezanedbateľný objem alokovaných prostriedkov2, mal zamerať na programy cezhraničnej spolupráce implementované
riadiacim orgánom MPaRV SR: Interreg V-A SK-AT a Interreg V-A SK-CZ. Relevantné operačné programy po štyroch
rokoch obdobia oprávnenosti vykazujú nulové kontrahovanie a čerpanie3.
Výsledky viacerých vykonaných kontrol NKÚ SR v minulosti poukázali na mnohé nedostatky v sledovaní plnenia
cieľov projektov, predovšetkým v ich overovaní prostredníctvom vykonaných kontrol na mieste v programovom období
2007 - 20134. Kvalita výkonu kontrol na mieste uskutočnených kontrolovaným subjektom vo väzbe na overovanie plnenia
ukazovateľov a cieľov projektov je podstatná, keďže by mala v úzkej súčinnosti s monitorovaním projektu včas identifikovať
možné problémy a riziká pri napĺňaní merateľných ukazovateľov a cieľov projektov. Plnenie cieľov a parametrov na úrovni
projektov je kľúčové, nakoľko prispieva k plneniu ukazovateľov výkonnostného rámca operačného programu, ktorého

Alokácia Interreg V-A SK-AT predstavuje 75,9 mil. eur (zdroj EÚ) a alokácia Interreg V-A SK-CZ predstavuje 90 mil. eur (zdroj EÚ).
Zdroj: CKO https://www.vicepremier.gov.sk/wp-content/uploads/2017/05/Implementacia-ESIF-k-31.01.2018.pdf
4 Výsledky kontrol NKÚ SR poukázali najmä na tieto nedostatky: nenaplnenie ukazovateľov projektov, ktoré neboli odhalené, nejednotný prístup ku
kontrolám na mieste (ich metodika a frekvencia), nedostatočné monitorovanie realizovaných projektov (najmä vo fáze udržateľnosti projektu),
nedostatočná účinnosť vykonávania kontrol.
2
3
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výkonnosť bude EK prvýkrát posudzovať v rámci plnenia čiastkových cieľov ku koncu roka 20185 a druhýkrát
v rámci plnenia zámerov ku koncu roka 20236. NKÚ SR preto považuje za dôležité v roku 2019 zaradiť do kontrolnej
činnosti aj tému, zameranú na proces overovania plnenia merateľných ukazovateľov a cieľov projektov prostredníctvom
finančnej kontroly na mieste7.
V nadväznosti na výsledky predbežnej štúdie realizovanej v roku 2018, zameranej na preverenie systému
financovania rastlinnej výroby, lesného a rybného hospodárstva z fondov EÚ, sa z dôvodu kontinuity v roku 2019 plánuje
zrealizovať kontrolná akcia zameraná na rizikové oblasti, ktoré budú definované v rámci záverov predmetnej štúdie.
Zámerom kontroly bude preveriť hospodárnosť, účinnosť a efektívnosť vynaložených finančných prostriedkov
poskytnutých PPA.
Skúsenosti z implementácie programového obdobia 2007 - 2013 poukazujú na skutočnosť, že nezanedbateľným
dôvodom nedočerpania 100 % pridelenej alokácie z EK boli nezrovnalosti s finančným dopadom. NKÚ SR v minulosti
zrealizoval 2 kontrolné akcie zamerané na oblasť nezrovnalostí, pričom zistenia poukázali na nedostatky v oblasti
prevenčných mechanizmov8. Za účelom včasného odhalenia nedostatkov a zabezpečenia včasnej nápravy v podobe
nastavenia efektívnych prevenčných mechanizmov, ktoré by v budúcnosti znížili výskyt nezrovnalostí, resp. zvýšili
ochranu finančných záujmov EÚ v SR, NKÚ SR považuje za dôležité zamerať kontrolnú činnosť v roku 2019 na preverenie
splnenia opatrení prijatých kontrolovanými subjektami v nadväznosti na výsledky predchádzajúcich kontrol a účinnosť
implementácie týchto opatrení v rámci realizácie operačných programov programového obdobia 2014 – 2020.
Fondy EÚ ako kľúčový nástroj financovania verejných politík sa dotýkajú aj tém kontrolných akcií, navrhnutých v rámci
jednotlivých oblastí verejných politík. Z pohľadu objemu prostriedkov ide predovšetkým o témy zamerania kontrolnej
činnosti špecifikované v rámci nasledovných oblastí: Efektívna a transparentná verejná správa, Dopravná infraštruktúra
a IKT, Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie a Trvalo udržateľná spotreba a výroba, energetická efektívnosť a
environmentálna udržateľnosť.
Témy by sa mali zamerať najmä na hospodárne, efektívne a účinné využívanie fondov EÚ a takisto na funkčnosť
systému ich riadenia, implementácie a kontroly.


Realizácia výziev a vyzvaní programového obdobia 2014 – 2020 IV.“ na subjekte Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR, ktorý plní funkciu riadiaceho orgánu pre programy cezhraničnej spolupráce: Interreg V-A
SK-AT a Interreg V-A SK-CZ.



Plnenie opatrení na odstránenie nedostatkov z kontroly výziev a vyzvaní na Pôdohospodárskej platobnej
agentúre (Program rozvoja vidieka) a Výskumnej agentúre (OP Výskum a inovácie).



Plnenie merateľných ukazovateľov a cieľov projektov prostredníctvom kontroly na mieste (operačné programy sa
budú špecifikovať v závislosti od stavu implementácie – projekty by mali byť vo fáze ukončovania realizácie).



Systém financovania rastlinnej výroby, lesného a rybného hospodárstva z fondov EÚ (kontrolované subjekty
budú špecifikované v zmysle záverov z predbežnej štúdie, ktorá sa realizuje v tomto roku).



Preverenie splnenia opatrení prijatých kontrolovanými subjektami v nadväznosti na výsledky predchádzajúcich
kontrol zameraných na oblasť nezrovnalostí a účinnosť implementácie týchto opatrení v rámci realizácie
operačných programov programového obdobia 2014 – 2020.

Od výsledku posúdenia plnenia čiastkových cieľov zo strany EK závisí, aký objem prostriedkov zo „zadržaných“ 6 % alokácie operačného programu
v podobe výkonnostnej rezervy EK pridelí na program.
6 V prípade neplnenia zámerov môže EK pristúpiť až k finančným opravám na operačný program.
7 V rámci plánu na rok 2018 bola navrhnutá kontrolná akcia, zameraná na overenie výkonu kontrol na mieste na vybranom subjekte resp. kontrola
procesu overovania plnenia merateľných ukazovateľov a cieľov projektov na vybranom subjekte, ktorá však bola následne presunutá do zásobníka.
8 NKÚ SR zistil, že prevenčné mechanizmy boli nastavené a posilnené zväčša ako následok zistení kontrolných a audítorských orgánov, ďalej
poukázal na absenciu rizikovo - orientovaného prístupu s využitím vhodných analýz, na základe ktorých mohli RO a SORO aktívne eliminovať vznik
nezrovnalostí, ako aj na nedostatky v oblasti ľudských zdrojov, kde žiaden RO / SORO nemal vyčlenené špecializované ľudské zdroje, ktoré by sa
venovali prevencii.
5
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5. ZÁVER
Na základe použitého postupu boli pre rok 2019 identifikované dve prioritné oblasti zamerania kontrolnej činnosti NKÚ
SR.


Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie



Dopravná infraštruktúra a IKT

Prioritné oblasti vyplynuli z prieniku všetkých kritérií, ktoré boli zohľadnené: významnosť oblastí podľa strategických
dokumentov (s prihliadnutím na súlad so strednodobou stratégiou NKÚ SR aj s prihliadnutím na kontrolné akcie
prebiehajúce v roku 2018), ako aj z dvoch krátkodobých faktorov – objemu výdavkov na verejné politiky a zaostávanie
Slovenska v medzinárodnom porovnaní.
Pri plánovaní kontrolných akcií na rok 2019 je však potrebné vziať do úvahy aj ďalšie faktory, ktoré odporúča napr. aj
príručka pre implementáciu výkonnostných kontrol. Patrí k nim najmä skutočnosť, či bola daná oblasť predmetom kontroly
v predchádzajúcich rokoch a aké kontrolné zistenia z nej vyplynuli. Do plánu kontrolnej činnosti je tiež vhodné zahrnúť
kontrolu plnenia navrhnutých opatrení po určitom časovom období. Zohľadniť by sa mala aj miera toho, ako sa v danej
oblasti používa pre Slovensko významný nástroj financovania – Európske fondy.
Európske fondy predstavujú z finančného hľadiska vysokú prioritu pre kontrolnú činnosť a súčasne boli a sú
v tejto oblasti indikované problémy s možným výrazným dosahom na rozpočty subjektov verejnej správy
a rozpočty kapitol, v ktorých sú riadené operačné programy. Je potrebné zdôrazniť, že nepredstavujú priamo verejnú
politiku, ale len formu financovania v jednotlivých politikách.
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PRÍLOHY

Príloha 1
Zoznam kontrolných akcií zaradených do plánu v roku 2018 podľa
strategických oblastí zamerania kontrolnej činnosti na roky 2018 - 2020
Strategická oblasť

Vzdelávanie, výskum,
vývoj a inovácie

Efektívna a
transparentná verejná
správa

Zdravie
Zamestnanosť a
podnikateľské
prostredie

Trvalo udržateľná
spotreba a výroba,
energetická
efektívnosť a
environmentálna
udržateľnosť

Názov kontrolnej akcie
Analytická správa - Systém financovania
výskumu a vývoja z verejných zdrojov v
Slovenskej republike
Činnosť vybraných organizácií v oblasti
regionálneho školstva
Splnenie prijatých opatrení v rámci
kontroly Operačného programu Výskum a
inovácie
Vedecké parky a výskumné centrá
Hospodárenie s majetkom v obci
Kamenín
Preverenie pripravenosti krajiny na
plnenie trvalo-udržateľných cieľov
Agendy OSN 2030
Realizácia výziev a vyzvaní
programového obdobia 2014 – 2020 III

Eurofondy

Typ
kontrolnej
akcie

Počet
kontrolovaných
subjektov

✓

Súladu

1

Súladu

4

Súladu

1

Súladu

11

Súladu

1

Výkonnosti

2

Súladu

4

✓

✓

Analytická správa - Kompetencie na
území hlavného mesta SR
Predbežná štúdia - vyššie územné celky
ako tvorcovia vybraných politík
Hospodárenie a výkon akcionárskych
práv štátu v spoločnosti BIONT, a.s.

Súladu

1

Súladu/
Výkonnosti

8

Súladu

1

Analytická správa - Prínosy investičných
stimulov Slovenskej republiky

Súladu

1

Súladu/
Výkonnosti

61

Súladu/
Výkonnosti

1

Súladu/
Výkonnosti

30

Súladu/
Výkonnosti

17

Súladu/
Výkonnosti

22

Súladu/
Výkonnosti

1

Súladu/
Výkonnosti

17

Výkonnosti

1

Efektívnosť a účinnosť triedeného zberu
komunálneho odpadu
Udržateľnosť mestského životného
prostredia v Slovenskej republike –
predbežná štúdia
Obnova a modernizácia verejného
osvetlenia miest a obcí z pohľadu
výkonnosti
Politika lesného hospodárstva v
mestských a obecných lesoch
Politika lesného hospodárstva a
nakladanie s majetkom v štátnych
podnikoch
Systém financovania rastlinnej výroby,
lesného a rybného hospodárstva z
fondov EÚ - príprava predbežnej štúdie
Plnenie opatrení protipovodňovej
ochrany územia
Predbežná štúdia na podporu a
uplatňovanie antidumpingového cla na
obnoviteľné zdroje energie

✓

✓

1

Podpora a uplatňovanie
antidumpingového cla na obnoviteľné
zdroje energie

Výkonnosti

Regulácia v elektroenergetike

Udržateľné verejné
financie
a fiškálna politika

Sociálne politiky

Stanovisko k návrhu rozpočtu verejnej
správy a štátneho rozpočtu Slovenskej
republiky na rok 2019
Stanovisko k návrhu štátneho
záverečného účtu Slovenskej republiky
za rok 2017
Individuálna účtovná závierka
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Správny fond Sociálnej poisťovne
Systém udeľovania licencií u vybraných
komodít
Predbežná štúdia - Systém sociálneho a
dôchodkového zabezpečenia na
Slovensku
Poskytovanie sociálnych služieb pre
seniorov

✓
✓

Obrana a bezpečnosť

Systém uzatvárania, registrácie, vecného
a finančného plnenia zmlúv
Projekt - Dátové centrum obcí a miest
Plnenia cieľov a merateľných
ukazovateľov vybraných podprogramov v
rámci programu Rozvoj obrany kapitoly
Ministerstva obrany SR
Plnenie záväzkov SR vo vzťahu k NATO

✓

1
1
1

Finančná

1

Súladu

1

Súladu

1

Výkonnosti

1

Súladu/
Výkonnosti
Súladu/
Výkonnosti

Sociálne služby pre seniorov
Dopravná
infraštruktúra a
informačnokomunikačné
technológie (IKT)

Finančná/
Súladu/
Výkonnosti
Finančná/
Súladu/
Výkonnosti
Finančná/
Súladu/
Výkonnosti

4

1
78

Súladu

2

Súladu

1

Súladu

1

Súladu

1

2

Príloha 2

Vzdelávanie, výskum, vývoj a inovácie
cieľ 4: Do roku 2030 zabezpečiť rovnaký prístup pre všetky ženy a mužov ku
kvalitnému technickému, odbornému a vyššiemu vzdelávaniu, vrátane vysokoškolského
Do roku 2030 zabezpečiť, aby všetky vzdelávajúce sa osoby získali vedomosti a
zručnosti potrebné pre presadzovanie trvalo udržateľného rozvoja, a to aj, okrem
iného, prostredníctvom vzdelávania pre trvalo udržateľný rozvoj a udržateľný životný
štýl, ľudské práva, rodovú rovnosť, presadzovanie kultúry mieru a nenásilia,
globálneho občianstva a ocenenia kultúrnej rôznorodosti a prispievania kultúry k trvalo
udržateľnému rozvoju
cieľ 9: Posilniť vedecký výskum, vylepšiť technologické schopnosti priemyselných
odvetví vo všetkých krajinách, vrátane podpory inovácie a podstatného zvýšenia počtu
pracovníkov vo výskume a vývoji na 1 milión obyvateľov do roku 2030, ako aj
verejného a súkromného výskumu a výdavkov na rozvoj
Zlepšiť výsledky a zvýšiť medzinárodnú atraktivitu vyšších vzdelávacích inštitúcií v
Európe a celkovú kvalitu všetkých úrovní vzdelávania a odbornej prípravy v EÚ
Zlepšiť výsledky v oblasti vzdelávania zvyšovaním atraktívnosti učiteľského povolania a
posilňovaním účasti rómskych detí od raného detstva v hlavnom prúde vzdelávania
Zvýšiť investície do výskumu a vývoja/inovácií na 3 % HDP
Zlepšiť kvalitu vzdelávania.
Výrazné zvýšenie verejnej investície do školstva, spojené so zásadnými vnútornými
zmenami systému školstva
Kvalitná výchova a vzdelávanie reagujúce na aktuálne i očakávané potreby jednotlivca
a spoločnosti, a osobitne na potreby hospodárskej praxe
Zabezpečenie postavenia a ohodnotenia učiteľom zodpovedajúce mimoriadnemu
významu ich práce
Efektívne fungujúce školstvo
Vláda sa zasadí o vytvorenie priaznivého prostredia pre rozvoj podnikového výskumu,
vývoja a inovácií a nastavenie efektívnych nástrojov pre motiváciu priemyselného
sektora na podporu výskumu
Bude zavŕšený proces prípravy zákona o verejných výskumných inštitúciách a
následne sa uskutoční transformácia SAV, ktorá spolu s vysokými školami tvorí základ
výskumného potenciálu SR
Vláda podporí výskum na vysokých školách ako nevyhnutný predpoklad zabezpečenia
kvality vysokoškolského vzdelávania, osobitne doktorandského štúdia ako jeho
najvyššieho stupňa
Zmeny v akreditačnej komisii
Reforma financovania výskumu a vývoja
Transformácia Slovenskej akadémie vied (SAV)
Zmeny financovania v regionálnom školstve a jeho racionalizácia
Vyššia kvalita a lepšia podpora učiteľov
Reforma akreditačnej komisie a procesu akreditácie (kvalita vo vysokom školstve)
Zvýšenie podielu grantového financovania VŠ (financovanie vedy)

EÚ

SR

OSN - 17 cieľov
(SDGs)

Stratégia
Európa 2020

Programové
vyhlásenie vlády
SR 2016-2020

3

4

21

Národný
program
reforiem SR
2016
12

Národný
program
reforiem SR
2017
24

Národné
Odporúčania
Odporúčania
problémy Rady EÚ pre SR Rady EÚ pre SR
OECD, správy o
2016
2017
krajine
2
2
16

Oblasti
náchylné na
riziko podľa
štandardov
1

Významnosť
oblasti
84

1

1

1

2
2
2
2
3
3
3
3
3

3

Riziko pri kontrole výkonnosti (váha uvedená sumárne vyššie)

Oblasti

OSN

Podrobne uvedené v Prílohe 1 (váha uvedená sumárne vyššie)

Vysvetlivky

3
4
4
4
4
4
4
4

1
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OSN - 17 cieľov
(SDGs)

Stratégia
Európa 2020

Programové
vyhlásenie vlády
SR 2016-2020

2

4

6

Národný
program
reforiem SR
2016

16

Národný
program
reforiem SR
2017
4
4
24

Národné
Odporúčania
Odporúčania
problémy Rady EÚ pre SR Rady EÚ pre SR
OECD, správy o
2016
2017
krajine

0

0

6

6

Oblasti
náchylné na
riziko podľa
štandardov

*.*

*.*

12

1,2

Riziko pri kontrole výkonnosti (váha uvedená sumárne vyššie)

SR

16

1

Významnosť
oblasti

77

2
2
3
3
4
4
4
4
4
4
4

3

4

1

1

1
2
2

12

16

4
4
4
12

75

uvedená sumárne vyššie)

1

Riziko pri kontrole výkonnosti (váha

1

uvedená sumárne vyššie)

Transformácia Slovenskej akadémie vied (SAV)
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít (vzdelávanie)
Dopravná infraštruktúra a IKT
cieľ 9.1: Rozvinúť kvalitnú, spoľahlivú, udržateľnú a odolnú infraštruktúru, zahŕňajúcu aj
regionálnu a cezhraničnú infraštruktúru, na podporu ekonomického rozvoja a zvýšenej
kvality života, so zameraním na ekonomicky dostupný a rovný prístup pre všetkých
Výrazne zvýšiť prístup k informačným a komunikačným technológiám a usilovať sa o
poskytovanie všeobecného a cenovo dostupného prístupu k internetu v najmenej
rozvinutých krajinách do roku 2020
Modernizácia odvetvia dopravy v rámci iniciatívy „Európa efektívne využívajúca zdroje“
na podporu udržateľného rastu
Digitálny program pre Európu na urýchlenie zavedenia vysokorýchlostného internetu a
čerpanie výhod, ktoré prináša jednotný digitálny trh pre domácnosti a podniky
Vláda bude pokračovať v rozvoji dopravnej infraštruktúry, osobitne rýchlostných ciest
R2, R3, R4, R7
Zvýšenie transparentnosti a efektívnosti investícií z verejných zdrojov do informatizácie
spoločnosti tak, aby sa maximalizovali benefity pre slovenských občanov a
Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest, modernizácia ciest I. triedy a železničných
koridorov
Zefektívnenie verejnej osobnej dopravy
Platby za diagnostickú skupinu DRG
Implementácia e-Health
Implementácia výsledkov revízie výdavkov v doprave
Zefektívnenie verejnej osobnej dopravy
Výstavba diaľnic a rýchlostných ciest, modernizácia ciest I. triedy a železničných
koridorov
Implementácia e-Health
Implementácia výsledkov revízie výdavkov v IT
Elektronizácia verejnej správy
Zamestnanosť a podnikateľské prostredie
cieľ 8: Podporovať trvalý, inkluzívny a trvalo udržateľný ekonomický rast, plnú a
produktívnu zamestnanosť a dôstojnú prácu pre všetkých
Presadzovať politiky zamerané na rozvoj, ktoré podporujú produktívne činnosti,
vytváranie dôstojných pracovných miest, podnikanie, tvorivosť a inovácie, a
povzbudzujú formalizáciu a rast mikro, malých a stredných podnikov, a to aj
prostredníctvom prístupu k finančným službám
Do roku 2020 podstatne znížiť podiel mladých ľudí, ktorí nemajú zamestnanie,
vzdelanie alebo odbornú výučbu
Zvýšiť mieru zamestnanosti obyvateľov vo veku 20 až 64 rokov na 72 %
Zlepšenie podnikateľského prostredia, najmä pre malé a stredné podniky, zníženie
administratívnej záťaže podnikov a zvýšenie kvality právnych predpisov v oblasti
podnikania

EÚ

Podrobne uvedené v Prílohe 1 (váha uvedená sumárne vyššie)

Oblasti

OSN

Podrobne uvedené v Prílohe 1 (váha

Vysvetlivky

2

Príloha 2
SR

OSN - 17 cieľov
(SDGs)

Stratégia
Európa 2020

Programové
vyhlásenie vlády
SR 2016-2020

Národný
program
reforiem SR
2016

Národný
program
reforiem SR
2017

Národné
Odporúčania
Odporúčania
problémy Rady EÚ pre SR Rady EÚ pre SR
OECD, správy o
2016
2017
krajine

Oblasti
náchylné na
riziko podľa
štandardov

Významnosť
oblasti

2

2
2
3
3
3
3
4
4
4
4

4

6

12

16

4
4
4
4

0

4

1
1
1
1
2
2
2
2
2

14

1,2

72

sumárne vyššie)

2

Riziko pri kontrole výkonnosti (váha uvedená

2

Riziko pri kontrole výkonnosti (váha uvedená sumárne vyššie)

2

sumárne vyššie)

Uľahčiť zamestnávanie žien, a to najmä rozšírením poskytovania cenovo dostupnej a
kvalitnej starostlivosti o deti
Zlepšiť aktivačné opatrenia pre dlhodobo nezamestnané osoby a iné znevýhodnené
skupiny, vrátane individualizovaných služieb a cielenej odbornej prípravy
Prijať komplexný plán na odstránenie administratívnych a regulačných prekážok pre
podnikateľský sektor
Zlepšiť pracovné príležitosti pre ženy, a to najmä rozšírením cenovo dostupnej a
kvalitnej starostlivosti o deti.
Zlepšiť aktivačné opatrenia pre znevýhodnené skupiny, a to aj vykonávaním akčného
plánu pre dlhodobo nezamestnaných a poskytovaním individualizovaných služieb a
cielenej odbornej prípravy.
Prijať a vykonať komplexný plán na zníženie administratívnych a regulačných prekážok
pre podnikateľov.
Podporou hospodárskeho rastu vytvoriť ďalších 100 000 pracovných miest a znížiť
nezamestnanosť pod hranicu 10%
Vláda bude naďalej venovať osobitnú pozornosť začleňovaniu Rómov v súlade so
Stratégiou SR pre integráciu Rómov do roku 2020 a záväzkami SR ako členského
štátu EÚ
Znižovanie administratívneho zaťaženia pri podnikaní
Vytváranie stimulov pre podporu podnikania
Rozšírenie kapacít materských škôl
Rozvoj služieb starostlivosti o deti do 3 rokov
Nové alebo inovované programy aktívnych politík na trhu práce (APTP)
Pokračovanie reformy služieb zamestnanosti
Reforma služieb zamestnanosti a APTP
Rozšírenie kapacít materských škôl a rozvoj služieb starostlivosti o deti do 3 rokov
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít (trh práce)
Efektívna a transparentná verejná správa
cieľ 16: Presadzovať právny štát na národnej a medzinárodnej úrovni a zaistiť rovnaký
prístup k spravodlivosti pre všetkých
Podstatne znížiť korupciu a úplatkárstvo vo všetkých formách
Presadzovať udržateľné postupy pri zadávaní verejných obstarávaní v súlade s
národnými politikami a prioritami
Vytvoriť efektívne, zodpovedné a transparentné inštitúcie na všetkých úrovniach
Skonsolidovať spôsob riadenia, posilniť prechod od súťaží orientovaných výlučne na
cenu k obstarávaniu na základe kvality a zlepšiť stíhanie nezákonných praktík pri
verejnom obstarávaní
Zlepšiť transparentnosť, kvalitu a účinnosť riadenia ľudských zdrojov vo verejnej správe
Zlepšiť účinnosť súdneho systému
Zvýšiť konkurenciu a transparentnosť vo verejnom obstarávaní a posilniť boj proti
korupcii dôraznejším presadzovaním platných právnych predpisov.
Zlepšiť efektívnosť justičného systému vrátane skrátenia konaní v občianskych a
obchodných veciach.

EÚ

Podrobne uvedené v Prílohe 1 (váha uvedená sumárne vyššie)
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Eliminovať priestor pre korupčné konanie vo všetkých oblastiach verejnej správy, pri
realizovaní verejných obstarávaní, poskytovaní štátnych dotácií a poskytovaní
finančných príspevkov z fondov EÚ, za podpory informatizácie procesu týchto činností
Vláda posilní aktivity a inštitucionálne štruktúry zamerané na predchádzanie a
elimináciu radikalizácie spoločnosti vo forme extrémizmu, rasizmu, xenofóbie,
antisemitizmu a agresívneho nacionalizmu
Vláda navrhne opatrenia na skvalitnenie správy majetku štátu využitím centrálnej
správy majetku štátu, aby sa štátna a verejná správa mohla koncentrovať na svoju
hlavnú činnosť
Zavedenie zásadných opatrení na zvýšenie efektívnosti súdov s cieľom zrýchlenia
súdneho konania
Analytické kapacity finančnej správy
Efektívna, spoľahlivá a otvorená štátna správa - Program ESO - ďalšie etapy
Protikorupčná doložka vplyvov
Protischránkový zákon
Analytické kapacity finančnej správy
Sociálne politiky
cieľ 1: Ukončiť chudobu všade a vo všetkých jej formách
Do roku 2030 progresívne dosiahnuť a udržať rast príjmu spodných 40 % populácie v
miere vyššej než je národný priemer
Do roku 2030 posilniť postavenie a presadzovať sociálnu, politickú a ekonomickú
inklúziu všetkých, bez ohľadu na vek, pohlavie, postihnutie, rasu, pôvod, etnicitu,
náboženstvo, alebo ekonomické či iné postavenie
Zaistiť rovnaké príležitosti a znížiť nerovnosť vo výsledkoch, a to aj prostredníctvom
odstránenia diskriminačných zákonov, politík a praktík, a presadzovania vhodnej
legislatívy, politík a opatrení v tomto ohľade
Prijať politiky, najmä fiškálne, mzdové a politiky sociálnej ochrany, a progresívne
dosiahnuť lepšiu rovnosť
Uľahčiť systematickú, bezpečnú, pravidelnú a zodpovednú migráciu a mobilitu ľudí, a
to aj prostredníctvom implementácie plánovaných a dobre manažovaných migračných
Znížiť počet osôb, ktorým hrozí chudoba a sociálne vylúčenie
Zlepšiť aktivačné opatrenia pre dlhodobo nezamestnané osoby a iné znevýhodnené
skupiny, vrátane individualizovaných služieb a cielenej odbornej prípravy
Zlepšiť aktivačné opatrenia pre znevýhodnené skupiny, a to aj vykonávaním akčného
plánu pre dlhodobo nezamestnaných a poskytovaním individualizovaných služieb a
cielenej odbornej prípravy.
Zvýšiť účasť Rómov v inkluzívnom hlavnom prúde vzdelávania.
Vláda zavedie účinný inštitút osobného bankrotu (mechanizmus oddlženia fyzických
osôb)
Podpora práce ľudí žijúcich v sociálne zaostalých komunitách
Sprísnenie podmienok pri poskytovaní sociálnych dávok pre osoby odmietajúce
Vyššia flexibilita pri poberaní príspevkov pri rodičovskej starostlivosti
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít
Rozšírenie kapacít materských škôl
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Rozvoj služieb starostlivosti o deti do 3 rokov
Zavedenie inštitútu osobného bankrotu
Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov
Rozšírenie kapacít materských škôl a rozvoj služieb starostlivosti o deti do 3 rokov
Integrácia marginalizovaných rómskych komunít (sociálna inklúzia)
Udržateľné verejné financie a fiškálna politika
cieľ 17: Posilniť mobilizáciu domácich zdrojov, s cieľom zlepšiť domácu schopnosť
výberu daní a iných príjmov
Priblíženie deficitu k strednodobému rozpočtovému cieľu - o 0,25 % HDP v 2016, o 0,5
% v 2017
Zlepšenie daňovej disciplíny
Vynaložiť v roku 2018 značné fiškálne úsilie v súlade s požiadavkami preventívnej časti
Paktu stability a rastu a zohľadniť pritom potrebu posilniť prebiehajúce oživenie a
zabezpečiť udržateľnosť verejných financií na Slovensku
Dosiahnutie vyrovnaného rozpočtu verejnej správy do roku 2020 a dodržiavanie
rozpočtovej disciplíny
Úprava valorizácie dôchodkov pri zachovaní dlhodobej udržateľnosti verejných financií
Boj proti daňovým a colným únikom
Zníženie dane z príjmov právnických osôb na 21 % a každoročné prehodnocovanie
ďalšieho znižovania
Zrušenie inštitútu daňovej licencie pre zdaňovacie obdobie počnúc rokom 2018
Zvýšenie limitu na uplatňovanie paušálnych výdavkov pre živnostníkov
Uplatňovanie osobitných odvodov a daní v regulovaných odvetviach s možnosťou ich
rozšírenia na ďalšie odvetvia
UNITAS I - Reforma daňovej a colnej správy
Zmeny v dôchodkovom systéme
Vyššia hodnota za peniaze - hodnotenie efektivity verejných výdavkov
Reforma rozpočtových pravidiel
Zdaňovanie nehnuteľností
Ročné zúčtovanie sociálnych odvodov
Trvalo udržateľná spotreba a výroba, energetická efektívnosť a environmentálna
udržateľnosť
cieľ 2: Ukončiť hlad, dosiahnuť potravinovú bezpečnosť a lepšiu výživu a podporovať
trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
cieľ 12: Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobné schémy
cieľ 7: Zabezpečiť prístup k cenovo dostupným, spoľahlivým a trvalo udržateľným
moderným zdrojom energie pre všetkých
Do roku 2030 podstatne zvýšiť podiel obnoviteľnej energie v globálnom energetickom
mixe
Do roku 2030 rozšíriť medzinárodnú spoluprácu pri napomáhaní prístupu k výskumu a
technológii čistej energie, vrátane obnoviteľnej energie, energetickej účinnosti a
pokročilejšej a čistejšej technológii fosílnych palív, a presadzovať investície do
energetickej infraštruktúry a technológie čistej energie

EÚ
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Do roku 2030 progresívne zlepšiť efektívne využívanie zdrojov na globálnej úrovni v
spotrebe aj výrobe a snažiť sa oddeliť ekonomický rast od poškodzovania životného
prostredia v súlade s 10-ročným rámcovým programom udržateľnej výroby a spotreby,
pričom rozvinuté krajiny by sa mali ujať vedenia
Do roku 2030 vylepšiť infraštruktúru a modernizovať priemysel tak, aby bol udržateľný,
so zvýšenou efektivitou využívania zdrojov a lepším prijímaním čistých a ekologických
technológií a priemyselných procesov, pričom všetky krajiny prijmú kroky podľa svojich
schopností
Do roku 2030 znížiť negatívny environmentálny dopad miest v prepočte na jedného
obyvateľa, a to aj prostredníctvom osobitnej pozornosti venovanej kvalite vzduchu a
odpadovému hospodárstvu komunálneho a iného odpadu
Do roku 2030 výrazne znížiť produkciu odpadov pomocou prevencie, redukcie,
recyklácie a opätovného používania
Do roku 2030 zabezpečiť univerzálny prístup k bezpečným, inkluzívnym a dostupným
zeleným a verejným priestorom, predovšetkým pre ženy a deti, staršie osoby a osoby s
postihnutím
Podporovať pozitívne ekonomické, sociálne a environmentálne prepojenia medzi
mestskými, prímestskými a vidieckymi oblasťami posilňovaním plánovania národného
a regionálneho rozvoja
Podpora ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré
efektívnejšie využíva zdroje
Znížiť emisie skleníkových plynov o 20%
Získavať 20% energie z obnoviteľných zdrojov
Dosiahnuť 20% nárast efektívnosti vo využívaní energie
Vláda považuje dôsledné využívanie regulačného rámca na stabilitu cien energií za
dôležitú súčasť energetickej bezpečnosti SR a jeden z dôležitých nástrojov
podporujúcich udržateľný rozvoj hospodárstva, konkurencieschopnosť priemyslu a
kvalitný život domácností
Podpora obnovy domáceho výrobného a spracovateľského potravinárskeho segmentu
Zvyšovanie kvality ovzdušia, najmä v mestskom prostredí a priemyselných
aglomeráciách, prostredníctvom dôslednej aplikácie platnej legislatívy a využívaním
inovatívnych prístupov k znižovaniu emisií
Vláda bude hľadať efektívny prienik úloh vyplývajúcich zo starostlivosti o lesy so
záujmami ochrany prírody
Podpora rozvoja vidieka a zlepšovanie životných podmienok vidieckeho obyvateľstva
Zdravie
cieľ 3: Zabezpečiť zdravý život a podporovať blahobyt pre všetkých a v každom veku
Do roku 2030 o jednu tretinu znížiť predčasnú úmrtnosť z dôvodu neprenosných
chorôb prostredníctvom prevencie a liečby a presadzovať duševné zdravie a blahobyt
Zvýšenie nákladovej efektívnosti v systéme zdravotnej starostlivosti
Zlepšiť nákladovú efektívnosť systému zdravotnej starostlivosti vrátane implementácie
projektu Hodnota za peniaze.
Skrátenie čakacích lehôt na zdravotné a ošetrovateľské výkony
Zavedenie prehľadných pravidiel pri platbách pacientov
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Platby za diagnostickú skupinu DRG
Implementácia e-Health
Efektívnosť hospodárenia nemocníc
Výstavba novej nemocnice
Integrácia poskytovania zdravotnej starostlivosti
Platby za diagnostickú skupinu DRG
Implementácia e-Health
Výstavba novej nemocnice
Integrácia poskytovania zdravotnej starostlivosti
Implementácia e-Health
Implementácia výsledkov revízie výdavkov v zdravotníctve
Obrana a bezpečnosť
cieľ 10: Uľahčíť systematickú, bezpečnú, pravidelnú a zodpovednú migráciu a mobilitu
ľudí, a to aj prostredníctvom implementácie plánovaných a dobre manažovaných
migračných politík
Na vnútroštátnej úrovni budú členské štáty musieť podporovať šírenie a využívanie
moderných dostupných služieb šírených on-line (napr. elektronická štátna správa,
zdravotnícke služby on-line, inteligentný domov, digitálne zručnosti a bezpečnosť)
Vláda pripraví aktualizáciu bezpečnostnej stratégie a obrannej stratégie SR
Vláda bude aktívne podporovať kroky Organizácie Spojených národov v oblasti
prevencie katastrof, pripravenosti na ne a zvyšovania odolnosti voči nim, najmä ciele
Sendaiského rámca pre znižovanie dôsledkov katastrof 2015-2030
Vláda bude aktívne podporovať kroky európskeho spoločenstva pri plnení Európskeho
programu v oblasti bezpečnosti na roky 2015 – 2020 so zameraním sa na tri hlavné
priority, ako sú terorizmus, organizovaná trestná činnosť a počítačová kriminalita
Dlhodobé koncepčné riešenie zvýšenia potravinovej bezpečnosti SR a podielu
slovenských potravinárskych výrobkov z domácich surovín na spotrebiteľskom trhu
Vláda bude venovať zvýšenú pozornosť dlhodobému strategickému výskumu a vývoju
v oblasti vnútornej bezpečnosti a rozvoju nástrojov civilnej ochrany s primárnym
zameraním na ochranu obyvateľov, ich majetku, kritickej infraštruktúry a životného
prostredia
Vláda pripraví novú právnu úpravu fungovania a organizácie spravodajských služieb
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Podrobne uvedené v Prílohe 1
(váha uvedená sumárne vyššie)
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PRÍLOHA 3

Výdavky na jednotlivé verejné politiky a subpolitiky
Politika

Subpolitika

Kľúčové verejné subjekty
realizujúce politiku alebo
subpolitiku 1

Doterajšie zdroje (mil. €)
2012

2013

2014

2015

2016

2017 (OS)

Vzdelávanie 1

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR; rozpočtové a
príspevkové organizácie ministerstva
školstva; samosprávne kraje; obce;
okresné úrady

2 947

2 934

3 128

3 328

3 119

3 374

Výskum, vývoj a inovácie 1

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu
a športu SR; Agentúra na podporu
výskumu a vývoja; Výskumná
agentúra; Slovenská akadémia vied

585

611

670

927

641

x

Efektívna
a transparentná verejná
správa 1

zákonodarné, výkonné a ďalšie
normotvorné orgány verejnej správy;
správcovia finančných, rozpočtových
a daňových záležitostí a služieb;
poskytovatelia ďalších všeobecných
verejných služieb; súdy

2 073

2 390

2 514

3 179

2 747

3 229

Zdravie 1

Ministerstvo zdravotníctva SR,
verejné zdravotné poisťovne,
poskytovatelia zdravotnej
starostlivosti

4 930

5 079

5 346

5 635

5 975

1 744*

* Kvôli metodickej zmene ŠÚ SR sú v rozpočte v oddiele Zdravotníctvo nižšie hodnoty, nakoľko výdavky na verejné zdravotné poistenie sú zahrnuté v oddiele Sociálne zabezpečenie.
1/3

Zamestnanosť obyvateľstva
SR 2

MPSVR SR, ÚPSVaR, samosprávy,
Ministerstvo hospodárstva SR

193

149

154

188

236

338

Podnikateľské prostredie 2 3

Ministerstvo hospodárstva SR

92

52

40

196

147

83

Energetika 2,4

ÚRSO, Ministerstvo hospodárstva
SR, SIEA

39

84

131

164

191

x

Environmentálna
udržateľnosť 1

Ministerstvo životného prostredia SR,
Slovenský vodohospodársky podnik,
Environmentálny fond, Slovenská
agentúra živ. prostredia, Slovenský
hydrometeorologický ústav, Štátna
ochrana prírody

604

595

641

783

535

374

Pôdohospodárska politika 1

Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR,
Pôdohospodárska platobná agentúra,
LESY SR, Lesopoľnohospodársky
majetok Ulič, Národné lesnícke
centrum, Národné poľnohospodárske
a potravinové centrum, Štátna
veterinárna a potravinová správa SR

237

259

246

300

247

287

Udržateľné verejné
financie a fiškálna
politika 2 5

Ministerstvo financií SR, významné
subjekty verejnej správy, významné
podniky s majetkovou účasťou štátu,
Finančná správa

3 046

1 933

2 056

2 160

1 362

1 376

Sociálne politiky 1

MPSVR SR, ÚPSVaR, samosprávy

5 838

6 005

5 850

5 648

5 665

10 139*

Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR, NDS,

2 804

2 938

3 164

4 014

2 787

3 009

Trvalo udržateľná
spotreba a výroba,
energetická efektívnosť
a environmentálna
udržateľnosť

Dopravná infraštruktúra 1

2/3

SSC, regionálni správcovia cestnej
infraštruktúry, dopravné podniky,
ŽSR, Cargo, ŽSSK
Informatizácia verejnej
správy 6

Obrana a bezpečnosť

1

Európske fondy 7 (forma
financovania politík)

Úrad podpredsedu vlády SR pre
investície a informatizáciu, NASES

468

480

522

777

584

613

Ministerstvo obrany SR, Ministerstvo
spravodlivosti SR, Ministerstvo vnútra
SR, ozbrojené sily SR

4 358

4 574

4 803

5 399

5 356

5 536

Úrad vlády, Úrad podpredsedu vlády
pre investície a informatizáciu,
Ministerstvo financií SR, riadiace
a sprostredkovateľské orgány,
prijímatelia národných projektov

2 015

2 035

2 013

4 320

1 753

1 375

Zdroje:
1 Eurostat, Výdavky štátneho rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie (COFOG)
2 MF SR: Rozpočet verejnej správy
3 Podnikateľské prostredie – Kapitola MH SR: Podpora podnikania, Investičné projekty, Reg. rozvoj, Inovácie, OP Výskum a inovácie
4 Ministerstvo hospodárstva SR, Výdavky kapitoly na realizáciu programov
5 Schodok rozpočtu verejnej správy
6 Revízia výdavkov na informatizáciu
7 Výdavky za prostriedky EÚ spolu (Štrukturálne operácie 2. a 3. PO spolu + Poľnohospodárske fondy 2. a 3. PO spolu)
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