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 ZÁMER NÁRODNÉHO PROJEKTU  

pre Operačný program Efektívna verejná správa  

na programové obdobie 2014 - 2020 

 

 

Úvod 

 

 

V zmysle Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorý bol 

schválený vládou SR uznesením č. 586/2014 dňa 20.11.2014, zámery národných 

projektov schvaľuje Monitorovací výbor na návrh riadiaceho orgánu a to samostatne 

alebo ako súčasť zoznamu národných projektov.  

 

Ak je prijímateľ národného projektu určený priamo v operačnom programe alebo jeho 

kompetencie vyplývajú priamo z osobitných predpisov, schváleniu MV nepodlieha priamo 

schvaľovanie prijímateľa ale len ostatné časti zámeru národného projektu.  

 

Minimálne náležitosti národného projektu 

 

V rámci každého zámeru národného projektu, ktorý je predkladaný na schvaľovanie a má 

byť realizovaný ako národný projekt, boli určené nasledovné náležitosti:  

 

a) zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu prostredníctvom 

výzvy,  

b) prijímateľa národného projektu a dôvod jeho určenia,  

c) príslušnosť národného projektu k relevantnej časti OP,  

d) rámcový popis aktivít, ktoré budú v rámci identifikovaného národného projektu 

realizované,  

e) indikatívnu výšku finančných prostriedkov určených na realizáciu národného projektu. 

V prípade, ak príprave projektu predchádza vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti, ktorej 

výsledkom je, o. i. aj určenie výšky alokácie, RO uvedie túto informáciu namiesto určenia 

výšky finančných prostriedkov. 

 

Ďalší postup 

 

Po schválení zámeru národného projektu na úrovni Monitorovacieho výboru RO postupuje 

pri príprave národného projektu, vyzvaní na predkladanie národného projektu a 

schvaľovaní národného projektu podľa príslušných ustanovení § 26 zákona o príspevku 

EŠIF a kapitoly 3.4.1.1. Systému riadenia EŠIF. 
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1. Navrhovaný prijímateľ národného projektu (vrátane organizačnej zložky 

zodpovednej za realizáciu projektu, ak relevantné): 

 

Ministerstvo financií SR – Útvar hodnoty za peniaze a Inštitút finančnej politiky  

 

2. Názov zámeru národného projektu:  

 

Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov (revízia výdavkov) 

 

3. Hlavný cieľ národného projektu: 

 
Cieľom projektu je vykonávanie hodnotenia efektívnosti výdavkov štátneho 

rozpočtu z pohľadu hodnoty za peniaze. 

 

4. Zdôvodnenie využitia národného projektu a vylúčenia výberu projektu 

prostredníctvom výzvy (prečo národný projekt a nie dopytovo - orientovaný): 

 
Hodnotenie efektívnosti verejných výdavkov, ktoré je napojené na tvorbu 

štátneho rozpočtu, môže byť vykonané len subjektami verejnej správy, ktoré 

jediné majú dostatočné informácie a kompetencie na vykonanie podrobných 

analýz. 

Z dlhodobého hľadiska musí byť štátna správa sama schopná zhodnotiť efektivitu 

svojich výdavkových programov. Ak by analýzy vypracovávali externí dodávatelia, 

nedošlo by k potrebnému posilneniu kapacít štátnej správy schopných pravidelne 

vykonávať revízie výdavkov. Projektový zámer by tak pri využití výlučne 

externých dodávateľov analýz nebol udržateľný. 

 

5. Zdôvodnenie prijímateľa národného projektu a dôvod jeho určenia: 

 
Ministerstvo financií SR je centrálnym orgánom štátnej správy. V súlade s 

platnými právnymi predpismi zabezpečuje súlad príjmov a výdavkov verejnej 

správy s makroekonomickými a strategickými cieľmi politík vlády, sledovanie ich 

efektívneho využitia, fiškálnu konsolidáciu a dlhodobú udržateľnosť verejných 

financií v rámci eurozóny a dodržiavanie pravidiel pri nakladaní s verejnými 

zdrojmi. Je zodpovedné za prípravu štátneho rozpočtu.  

Realizácia hodnotenia vyžaduje koordináciu kapitol štátneho rozpočtu a napojenie 

výstupov projektu na proces tvorby štátneho rozpočtu, ktoré môže z podstaty 

svojej agendy zabezpečiť len Ministerstvo financií SR. 

 

6. Príslušnosť národného projektu k relevantnej časti OP EVS (priradenie 

k prioritnej osi a špecifickému cieľu): 

 
Národný projekt bude vykonávaný v rámci Prioritnej osi 1: Posilnené 

inštitucionálne kapacity a Špecifického cieľa 1.1: Skvalitnené systémy a 

optimalizované procesy VS. 

 

7. Rámcový zoznam aktivít, ktoré budú realizované (v zmysle príslušných 

vzorových aktivít v príslušnom špecifickom cieli): 

 

Projekt bude realizovaný prostredníctvom jednej hlavnej aktivity Hodnotenie 

efektívnosti verejných výdavkov, ktorá obsahuje podaktivity: 

 

1. Vytvorenie metodiky revízie výdavkov  

 

2. Vykonanie revízie výdavkov 

 



3. Príprava napojenia revízie výdavkov na rozpočtový proces  

 

4. Sledovanie implementácie navrhovaných opatrení 

 

8. Detailnejší popis jednotlivých činností, ktoré budú v rámci hlavných 

aktivít projektu realizované (bližšia špecifikácia rámcových aktivít, t.z. ich  

popis): 

 

1. Vytvorenie metodiky revízie výdavkov  

 

Súčasťou národného projektu bude vytvorenie metodiky pre hodnotenie 

efektívnosti výdavkov (tzv. revízia výdavkov). Metodika zadefinuje rozsah 

hodnotenia, pracovné postupy, časové harmonogramy a výstupy. Metodika 

zadefinuje najmä spôsob a rozsah kvantifikácie ekonomických prínosov 

výdavkového programu alebo projektu.  

 

2. Vykonanie revízie výdavkov.  

 

Hodnotenie efektívnosti výdavkov bude vykonané v súlade s metodikou revízie 

výdavkov. Hodnotenie je ucelený proces spravidla naviazaný na prípravu rozpočtu 

verejnej správy (VS).  Bude zamerané na jednotlivé programy a projekty, ktoré 

sú financované z rozpočtu kapitoly, a to vo všetkých 4 základných oblastiach, 

ktoré štát zabezpečuje: prevádzka, investície, politiky a regulácie. 

  

Výsledkom realizácie revízie výdavkov je hodnotiaca (analytická) správa, ktorá 

môže byť vypracovaná vo forme pilotnej, priebežnej, záverečnej správy k revízii 

výdavkov, hodnotiacej správy, štúdie alebo stanoviska k investícii, ad hoc 

analýze, a pod. (ďalej len „hodnotiaca správa“). Hodnotiaca správa obsahuje 

zhrnutie výsledkov hodnotenia a podrobné hodnotenie každého zaradeného 

výdavkového programu alebo projektu. Niektoré typy správ (predovšetkým 

záverečná správa) navrhnú opatrenia za účelom zapracovania do návrhu štátneho 

rozpočtu na nasledujúci rok.   

 

3. Príprava napojenia revízie výdavkov na rozpočtový proces  

 

Prijímateľ vykoná kroky potrebné pre napojenie revízie výdavkov na proces 

prípravy rozpočtu verejnej správy  a predloží materiál na rokovanie vlády ako 

súčasť niektorého z koncepčných materiálov MF SR na tému fiškálnej politiky s 

návrhom zmeny rozpočtového procesu zohľadňujúcim princípy revízie výdavkov.  

 

4. Sledovanie implementácie opatrení 

 

Monitorovanie implementácie opatrení identifikovaných niektorými typmi revízie je 

kľúčové pre koordináciu politík, verejné odpočtovanie výsledkov hodnotení 

a prípadné úpravy výkonu revízie. Monitorovanie implementácie bude vykonávať 

implementačná jednotka v spolupráci s inými relevantnými subjektami, ktoré 

budú implementovať opatrenia. V prípade zistenia nezrovnalostí alebo neplnenia 

opatrení, implementačná jednotka navrhne vhodné nápravné opatrenia. 

 

 

9. Spolupracujúce subjekty (partneri národného projektu v rozsahu partnerskej 

zmluvy): 

 

Spolupráca prijímateľa s Úradom podpredsedu vlády pre investície 

a informatizáciu bude realizovaná na základe zmluvy o partnerstve. Spolupráca 
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s nižšie uvedenými ministerstvami bude realizovaná na základe memoranda 

o spolupráci: 

1. Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR 

2. Ministerstvo vnútra SR 

3. Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR 

4. Ministerstvo životného prostredia SR 

5. Ministerstvo dopravy výstavby a regionálneho rozvoja SR 

6. Ministerstvo zdravotníctva SR 

7. Ministerstvo spravodlivosti SR 

8. Ministerstvo hospodárstva SR 

9. Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 

10. Ministerstvo obrany SR 

11. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 

12. Ministerstvo kultúry SR 

 

 

 

10.  Indikatívna výška finančných prostriedkov určených na realizáciu 

národného projektu: 

 

Rozpočet počíta s uskutočnením hodnotenia na 13 ministerstvách, ďalej 

s hodnotením investícií a rôznych významných tém, čo predstavuje horný limit 

výdavkov  6 600 000,- eur. 

 

 

11.  Východiská pre určenie indikatívnej výšky rozpočtu: 

 

Pre zabezpečenie cieľov projektu je nevyhnutné financovanie: 

 

- analytických zamestnancov - cca 30 

interných analytikov a cca 19 externých 

expertov 

cca 76% rozpočtu 

 

- spolupráce s medzinárodnými inštitúciami 

 

cca 12% rozpočtu 

- technického vybavenia analytikov  

 

cca   2% rozpočtu 

- prevádzky a administratívy projektu  

 

cca 11% rozpočtu 

 

 

12.  Predpokladaná dĺžka trvania realizácie hlavných aktivít projektu  

(v   mesiacoch):   

 

63 mesiacov 


