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1. ÚVOD 

Tento dokument vznikol ako súčasť projektu Efektívne regióny, ktorý sa zameriava na sledovanie 

využívania verejných financií vyššími územnými celkami (VÚC) a kvalitou výstupov, na ktoré sa tieto 

finančné zdroje používajú. Keďže oblastí, do ktorých VÚC investujú je viacero, a dátová analýza je 

v tomto prípade náročná, vzhľadom na to, že sú dostupné údaje nesúrodé a získavané z viacerých 

rôznych zdrojov, boli v rámci projektu vybrané na hlbšiu analýzu tri oblasti – doprava, vzdelávanie, 

životné prostredie. Predložený dokument popisuje metodiku hodnotenia efektivity VÚC v oblasti 

doprava, konkrétne so zameraním sa na správu a údržbu cestných komunikácií (cesty II. a III. triedy) na 

území VÚC, ktoré má kraj na starosti.  

Hodnotenie efektivity verejného sektora je možné realizovať prostredníctvom hodnotenia efektivity 

hospodárenia. Efektivita sa najčastejšie definuje ako pomer vstupov a výstupov. V praxi sa pre meranie 

efektivity hospodárenia využívajú rôzne metódy. Afonso, Schuknecht a Tanzi (2006) ich členia do troch 

skupín: 

1. Metódy merania pomocou zložených ukazovateľov - táto metóda využíva dostupné sociálno-

ekonomické ukazovatele a na ich základe (resp. po vytvorení zloženého ukazovateľa) potom 

porovnáva jednotlivé štáty = DEA, CBA, Benchmarking, apod. 

2. Neparametrické metódy – do tejto skupiny patrí napr. analýza DEA, ktorá sa využíva na 

hodnotenie efektívnosti produkčných jednotiek. Základom je stanovenie hranice efektívnosti, 

ktoré by produkčné jednotky mali dosiahnuť. 

3. Metódy využívajúce vysvetlenie neefektívnosti prostredníctvom nediskrečných faktorov 

(Hellebrandová, 2014) 

Podrobnejší prehľad vhodných metód vzhľadom na spôsob použitia a hľadisko výkonu zhŕňa Ochrana 

(2003) v nasledujúcej tabuľke (Tabuľka 1): 

Tabuľka 1: Prehľad metód. Zdroj: Ochrana (2003) 

Hľadisko výkonu Spôsob merania Vhodná použitá metóda 
Hospodárnosť Náklady na vstupoch CMA, porovnanie vstupov so 

štandardmi 
Čisté peňažné prínosy CBA 

Nákladová efektívnosť Náklady/jednotka výstupu CEA, DEA, HZP 

Účelnosť Zamýšľaný cieľ/uspokojenie CUA, percento splnenie cieľa 

Splnenie štandardu Porovnanie výsledku s prijatou 
normou 

Komparácia, benchmarking 

Plnenie pôsobnosti Súlad so zákonom, resp. 
predpisom 

Štruktúrne funkčná analýza, 
obsahová analýza 

Kvalita služieb Užívateľské vlastnosti Exploračné metódy (dotazníky) 
 

Meranie výkonu vo všeobecnosti znamená uplatňovanie postupov, ktoré sa používajú 

na demonštrovanie hospodárnosti, účinnosti a efektívnosti organizácie, jej úsilia o dosiahnutie 
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vytýčených cieľov. Nasledujúci diagram (Obrázok 1) znázorňuje vzájomné prepojenie 

medzi hospodárnosťou, účinnosťou a efektívnosťou (Cardy, 1999). 

Obrázok 1: Vzájomné prepojenie medzi hospodárnosťou, účinnosťou a efektívnosťou. 

 

Efektívnosť sa dá tiež posúdiť ako účinnosť, pretože je vo vzťahu so vstupmi, výstupmi a konečným 

efektom (t.j. výsledkom). Rozlišovanie medzi výstupom a výsledkom je často nejasné a výstup a 

výsledok sa často používajú zameniteľným spôsobom. Napríklad výstupy vzdelávacieho systému sa 

často merajú z hľadiska výkonnosti alebo miery dosiahnutého vzdelania žiakov určitého veku. 

Konečným výsledkom by však mohla byť vzdelanostná kvalifikácia populácie v produktívnom veku ako 

celku. Efektívnosť poukazuje na úspech zdrojov použitých na dosiahnutie stanovených cieľov. 

Pri meraní efektívnosti je možné rozlišovať medzi technickou a alokačnou efektívnosťou. Technická 

efektívnosť meria čistý vzťah medzi vstupmi a výstupmi, no nie každá forma technickej efektívnosti má 

z ekonomického hľadiska zmysel, pretože aj vysoký stupeň technickej účinnosti dosiahnutý na úrovni 

každého jednotlivého vstupu nezaručuje účinné fungovanie činností verejného sektora. Najlepší 

prístup k meraniu efektívnosti si preto vyžaduje hĺbkovú analýzu príslušnej 

oblasti, ako aj informácie o všeobecných stratégiách pre jednotlivé oblasti a najmä informácie o 

cenách vstupov, čo je zachytené alokačnou efektívnosťou, ktorá rieši náklady a prínosy. Alokačná 

účinnosť odráža spojenie medzi optimálnou kombináciou vstupov, pričom sa zohľadňujú nielen 

náklady a prínosy, ale aj dosiahnutý výstup (Afonso et al., 2005). 
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2. Použité metódy merania efektívnosti VÚC v doprave 

Pri meraní efektívnosti VÚC v doprave sme sa zamerali na vstupy VÚC do dopravy a výstupy, ktoré 

možno merať pomocou dostupných indikátorov z rôznych oblastí dopravy v danom regióne. Pomer 

výstupu k vstupu je dobre známy ako účinosť. Definícia a význam účinnosti však zahŕňa viacero 

konceptov podľa rôznych perspektív, ako je technická účinnosť, alokačná efektívnosť alebo celková 

účinnosť.  

Technická efektívnosť sa zameriava na nižšie výdavky. Znamená teda maximálny možný výstup pri 

danej cene, alebo pokiaľ ide o náklady, určitú úroveň výstupu pri minimálnych možných nákladoch.  

Alokačná efektívnosť sa dosiahne, keď sa zdroje pridelia a použijú na maximalizáciu blahobytu 

spoločnosti. Presnejšie povedané, alokačná účinnosť je veľmi blízko Paretovej účinnosti. Napríklad 

Spojené kráľovstvo hodnotí zmeny v produktivite svojho verejného sektora na základe ukazovateľov, 

ktoré sa vypočítavajú ako pomer reálnej produkcie ku skutočnému vstupu. Takéto meranie 

produktivity je užitočné na vyhodnotenie zmeny produktivity v priebehu času. Neobsahuje však žiadne 

informácie o maximálnych možných úspechoch (Akazili et al., 2008). 

2. 1. Benchmarking ako nástroj pre určenie efektívnosti 

Ako už bolo spomenuté, za účeľom sledovania efektívnosti v doprave (v správe a údržbe komunikácií) 

je treba zbierať a analyzovať vstupné a výstupné indikátory, ktoré presne opisujú stav komunikácií 

v danom regióne. Výsledné hodnoty je možné následne vyhodnocovať a porovnávať s hodnotami 

ostatných sledovaných regiónov tak, aby sa zohľadnili vstupy a výstupy.  

Vhodnou metódou, ktorá rešpektuje spojenie medzi vstupmi a zohľadňuje náklady a konečný 

efekt je tzv. benchmarking. Benchmarking predstavuje jednu z metód kontinuálneho a systematického 

merania, aktívneho porovnávania a hodnotenia výkonnosti v produktivite a kvalite. Je zameraný 

na zvyšovanie efektívnosti a kvality poskytovaných služieb, ako aj na princípe vzájomného 

porovnávania s cieľom dosiahnuť lepšie výkony. Benchmarking predstavuje „používanie 

systematických metód na porovnávanie seba s inými a nachádzanie lepších ciest a spôsobov ako robiť 

svoju prácu“. Základom benchmarkingu je meranie výkonu, tzv. „metrický benchmarking“. Nie je to 

však len zisťovanie údajov o výkonoch alebo nákladoch. Získané údaje je potrebné previesť na 

ukazovatele a na základe informácií z týchto ukazovateľov potom vyvodzovať závery a uskutočňovať 

zmeny (Balážová, 2006).  

Široký (2004) definuje benchmarking ako techniku trvalého zlepšovania výsledkov organizácie 

prostredníctvom porovnávania a analyzovania procesov v organizácii za účelom identifikácie 

najvhodnejších postupov realizácie (best practises) týchto procesov.  

Na úrovni Európskej únie sa benchmarkingom zaoberá EIPA – Európsky inštitút pre verejnú správu 

alebo britská CIPFA – Asociácia miestnych účtovníkov, podľa ktorých má benchmarking štyri stupne. 

Prvým stupňom je samohodnotenie a posúdenie svojich vlastných výkonov a postupov, aby sa 

identifikovali oblasti revízie a zlepšenia. Druhým stupňom je hľadanie možností porovnávania vo vnútri 
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vlastnej organizácie, tzv. interný benchmarking. Nasledujúcim stupňom je hľadanie mimo organizácie, 

tzv. externý benchmarking, a napokon je to benchmarking vo vzťahu k najlepšiemu v danej kategórii.  

Benchmarking je možné použiť na podporu objektívneho preverenia postupov, metód a systémov aj v 

oblasti zabezpečovania služieb financovaných úplne alebo čiastočne z verejných zdrojov (Žárska, 2006).  

Benchmarking má teda nezastupiteľné miesto aj v modernom manažmente miestnej samosprávy – 

umožňuje samospráve merať výkony poskytovaných služieb a činností, porovnávať ich s inými 

samosprávami a učiť sa od tých najúspešnejších. Cieľ samospráv by však nemal zostať len pri dosiahnutí 

úrovne tých najlepších, ale každá samospráva by sa mala snažiť prekonať túto úroveň a stať sa novým 

vzorom – benchmarkom v danej oblasti (Mindová, 2011). 

Obrázok 2: Podstata metrického benchmarkingu 

 

2.1.1 Benchmarking VÚC v oblasti dopravy (správa a údržba komunikácií) 

Na základe metodiky benchmarkingu a analýzy dostupných údajov dochádza v projekte Efektívne 

regióny k vytvoreniu súboru referenčných ukazovatelov (viď. Tabuľka 2), ktoré tvoria kľúčové 

ukazovatele výkonnosti (KPI) (viď. kapitola 3: Prehľad KPI), čo možno kategorizovať do troch dimenzií. 

Dimenzie rozdeľujú efektívnosť krajov v doprave na tri hlavné dimenzie: 

• Dimenzia A: Technická kvalita ciest II. a III. triedy 

• Dimenzia B: Bezpečnosť ciest II. a III. triedy 

• Dimenzia C: Hospodárnosť kraja v údržbe a správe ciest II. a III. triedy 
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Tabuľka 2: Súbor vybraných benchmarkingových ukazovateľov a dostupnosť dát (počet pokrytých regiónov v danom roku) k 
uvedeným indikátorom 

Dimenzia A: Technická kvalita ciest II. triedy 

Referenčný ukazovateľ: 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

A1. Pozdĺžna nerovnosť („IRI_stupen“) 7 7 7 7 7 7 

A2. Priečna nerovnosť vyjazdené koľaje 
(„RUT_stupen“) 

7 7 7 7 7 7 

A3. Skóre Index trhlín (UCI_priem) 0 0 0 0 2 2 

A4. Drsnosť vozoviek („MU_hodnotenie“) 0 0 1 2 3 3 

A5. Únosnosť asfaltových vozoviek 
(„ModulPruznostiE“) 

0 0 5 4 0 3 

Dimenzia B: Bezpečnosť ciest II. a III. Triedy 

Referenčný ukazovateľ: 2014 - 2019 

B1. Počet dopravných nehôd na ceste II. a III. triedy 7 

Dimenzia C: Hospodárnosť kraja v údržbe a správe ciest II. a III. triedy 

Referenčný ukazovateľ: 2014 - 2019 

C1. Bežné výdavky na správu a údržbu ciest II. a III. 
triedy 

7 

 

Pre konzistentnosť výsledkov je možné efektivitu hodnotiť len pokiaľ sú parametrické údaje v danom 

roku dostupné pre všetkých sledovaných 7 VÚC (všetky kraje okrem bratislavského).  
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3. Prehľad KPI 

Tabuľka 3: Prehľad KPI pre roky 2014-2019. 

Dimenzia A: Technická kvalita ciest II. triedy 

Názov KPI: „KPI_IRI“ 

Merná jednotka KPI: Skóre hodnotenia stavu vozoviek z hľadiska IRI 

Referenčný ukazovateľ: A1. „IRI_stupen“ 

Štandardizácia: Vážený priemer hodnotenia stavu vozoviek 

Výpočet: 
𝐾𝑃𝐼𝐼𝑅𝐼 =

(5 × 𝐷𝐷𝑆) + (3 × 𝐷𝑉𝑆) + (𝑁𝑉𝑆)

(𝐷𝐷𝑆 + 𝐷𝑉𝑆 +𝑁𝑉𝑆)
 

 
DDS = Dľžka (v km) ciest v dobrom stave 
DVS = Dľžka (v km) ciest v vyhovujúcom stave 
NVS = Dľžka (v km) ciest v nevyhovujúcom stave 

Hodnotenie: 5 = Utopia; 0 = Dystopia 

Názov KPI: „KPI_RUT“ 

Merná jednotka KPI: Skóre hodnotenia stavu vozoviek z hľadiska RUT 

Referenčný ukazovateľ: A2. „RUT_stupen“ 

Štandardizácia: Vážený priemer 

Výpočet: 
𝐾𝑃𝐼𝑅𝑈𝑇 =

(5 × 𝐷𝐷𝑆) + (3 × 𝐷𝑉𝑆) + (𝑁𝑉𝑆)

(𝐷𝐷𝑆 + 𝐷𝑉𝑆 +𝑁𝑉𝑆)
 

 
DDS = Dľžka (v km) ciest v dobrom stave 
DVS = Dľžka (v km) ciest v vyhovujúcom stave 
NVS = Dľžka (v km) ciest v nevyhovujúcom stave 

Hodnotenie: 5 = Utopia; 0 = Dystopia 

Dimenzia B: Bezpečnosť ciest II. a III. Triedy 

Názov KPI: „KPI_BC“ 

Merná jednotka KPI: Podiel počtu dopravných nehôd na km ciest 

Referenčný ukazovateľ: B1. Počet dopravných nehôd 

Štandardizácia: Štatistická vzdialenosť od priemeru 

Výpočet: 

KPIBC = (−1) ×

𝑃𝐷𝑁
𝐷𝑀𝐾

− 𝜇

𝜎
 

 
PDN = Počet Dopravných Nehôd 
DKM = Dľža miestnej komunikácie 

Hodnotenie: 3 = Utopia; -3 = Dystopia 

Dimenzia C: Hospodárnosť kraja v údržbe a správe ciest II. a III. triedy 

Názov KPI: „KPI_VMK“ 

Merná jednotka KPI: Podiel investícií na 1 km ciest 
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Referenčný ukazovateľ: C1. Bežné výdavky na správu a údržbu ciest 

Výpočet: 
𝐾𝑃𝐼𝑉𝑀𝐾 =

𝐵𝑉𝑀𝐾
𝐷𝑀𝐾

 

 
BVMK = Bežné Výdavky na Miestne Komunikácie 
DMK = Dĺžka Miestnej Komunikácie 
 

 

Pri výpočtoch sa (i.) pre všetky KPI „dimenzie A“ určí koľko kilometrov ciest zodpovedá zvolenému 

hodnoteniu 1-5 na základe meraní vykonaných diagnostickou technikou podľa členenia 

vlastník/správca cestnej komunikácie. Skóre pre daný KPI sa vypočíta ako vážený priemer. Vypočítané 

skóre môže slúžiť aj ako celkové hodnotenie technického parametra. Pre zrozumiteľnosť sa odporúča 

prevrátenie skóre na „školské“ hodnotenie (Utopia: 1; dystopia: 5) (6 - Skore KPI). 

(ii.) pre KPI „dimenzie B“ sa určí štatistická bezpečnosť, ako podiel počtu dopravných nehôd na dĺžku 

komunikácií. Skóre pre daný KPI sa vypočíta ako štatistická vzdialenosť od priemeru všetkých hodnôt. 

(iii.) KPI „dimenzie C“ zobrazujú podiel investícií (bežné výdavky rozpočtov VÚC na údržbu a správu) na 

1 km ciest.  

 

Efektivita sa vypočíta ako produktivita, ktorú môžeme chápať ako podiel výstupov (Dimenzia A + B) a 

vstupov (Dimenzia C). Na výpočet efektivity bude preto použitý nasledovný vzorec: 

𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎 =
∑ 𝐴𝑖 +𝐵𝑖𝑖

∑ 𝐶𝑖𝑖
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