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Teoretický úvod  
 
Hodnotenie efektivity verejného sektora je možné realizovať prostredníctvom hodnotenia efektivity 
hospodárenia. Efektivita sa najčastejšie definuje ako pomer vstupov a výstupov.1 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, a pod.  

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.  
 

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  

OCHRANA, F.: Veřejná volba a řízení veřejných výdajů. Praha: Ekopress, 2003. ISBN 80- 86119-71-8  
    
  
Analytické metódy hodnotenia efektívnosti  
 

1. CMA (Cost-minimization analysis)  
CMA meria náklady na dosiahnutie totožného efektu intervencie. Napr. porovnanie nákladov na 
výstavbu konkrétnej cesty prostredníctvom verejných zdrojov, úveru, PPP. Patrí k najjednoduchším 
metódam, keďže vyhodnocuje len náklady na dosiahnutie totožného cieľa. Nie je tak vhodná na 
meranie rozličných úrovní prínosov.  
 
2. CBA (Cost-Benefit Analysis)  

Základným kritériom hodnotenia je sledovanie prínosu daného opatrenia, teda v akom vzťahu sú 
náklady spojené s realizáciou k výnosom plynúcim z tohto opatrenia.  

 
1 AFONSO, A., SCHUKNECHT, L., TANZI, V. (2006): Public Sector Efficiency – Evidence for new EU member states and emerging markets. 
Working paper series No. 581, European Central Bank, 50 s.  
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CBA je nástroj, ktorý je používaný pri posudzovaní sociálno-ekonomickej výhodnosti financovania 
projektu verejnými zdrojmi (oprávnenosť podpory z verejných zdrojov) algebrickými výpočtami 
moneterizovaných nákladov a prínosov za obdobie určené v závislosti od povahy investície, pričom sa 
porovnáva situácia bez financovania projektu a s financovaním projektu. Metódu cost-benefit analýzy 
využíva ako hlavnú Útvar hodnoty za peniaze v rámci hodnotenia verejných investičných projektov v 
SR. Využíva sa taktiež v rámci hodnotenia projektov v oblasti infraštruktúry2.  
 
Príklad: DEKKER, K. 2016. The Dollars and Cents of Driving and Cycling: Calculating the Full Costs of 
Transportation in Calgary, Canada. Viď.: Príloha1_CBA.pdf  
 
3. CEA (cost-effectiveness analysis)  

Základnými veličinami v tomto modeli sú náklady C (vyjadrené v peňažných jednotkách) a efekty E 
(vyjadrené v naturálnych jednotkách). Ukazovateľom nákladovej efektívnosti CE, ktorý pomáha 
zostaviť poradie jednotlivých alternatív je pomer nákladov k efektom (C/E). Pritom je potrebný 
predpoklad, že všetky alternatívy ponúkajú statky v rovnakej kvalite, a teda sú porovnateľné. Táto 
metóda meria náklady rôznych prístupov k rovnakému ukazovateľu (napríklad roky dožitia v zdraví, 
emisie skleníkových plynov, zamestnanosť). Využíva sa v zdravotníctve a v politikách životného 
prostredia na zhodnotenie najefektívnejších nástrojov na dosiahnutie vytýčeného cieľa. Analýza 
efektívnosti nákladov sa zameriava na hlavný priamy výsledok intervencie, čím sa zjednodušuje celkový 
pohľad na intervenciu a jej analýzu. Ak sú intervenciou vyvolávané aj nepriame výsledky, môže byť 
použitie tejto metódy nevhodné, až kontraproduktívne. Metóda môže byť využitá pri tvorbe, ale aj 
vyhodnocovaní verejnej politiky najmä pri zvažovaní úrovní participácie a definovaní totožných 
hlavných výsledkov politiky3.  
 
4. DEA (Data Envelopment Analysis)  

DEA sa čoraz viac dostáva do popredia ako nástroj na kvantifikáciu výkonnosti verejnej správy. DEA je 
štatistická metóda a nástroj budúceho rozhodovania úradníkov verejnej správy, racionalizácie a 
optimalizácie výkonu verejnej správy.  
 
Príklad: BULECA, J., MURA, L. 2014. Quantification of the efficiency of public administration by data 
envelopment analysis. In: Procedia Economics and Finance 15 ( 2014 ) 162 – 168. Viď.:  
Príloha2_DEA.pdf  
 
5. HZP (Hodnota za peniaze)  

HZP je metódou na posúdenie, či organizácia získala maximálny úžitok zo služieb poskytovaných v rámci 
zdrojov, ktoré má k dispozícii. Nejde však len o náklady na produkciu služby. Do úvahy sa berie 
kombinácia kvality, nákladov, využívaných zdrojov, vhodnosti na daný účel, ako aj ich aktuálnosti. 
Aplikácia metódy HZP, ktorá vznikla v USA je založená na analýze troch základných ukazovateľov 
efektívnosti, tzv. „3E“: V oblasti hospodárnosti sa organizácia snaží dosahovať vytýčené ciele pri 
minimálnych nákladoch. V oblasti efektívnosti sa sleduje pomer medzi vstupmi a výstupmi a oblasť 
účelnosti pre organizáciu predstavuje sledovanie miery úspešnosti v dosahovaní vytýčených cieľov.  
 

 
2 https://www.opii.gov.sk/metodicke-dokumenty/prirucka-cba  
3 https://europa.eu/capacity4dev/evaluation_guidelines/minisite/en-methodological-bases-and-approach/evaluation-tools/cost-
effectivenessanalysis  
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Príklad: ASSESSING VALUE FOR MONEY. An Updated Guide to Infrastructure Ontario's Methodology - 
March 2015. Viď.: Príloha3_HZP.pdf  
 
6. CUA (cost-utility analysis)  

„CUA využíva niektoré prvky CBA aj CEA. Všeobecne povedané, CUA sa používa tam, kde je široké 
spektrum výstupu, ktoré vnímame ako čiastkové vlastnosti tvoriace celkovú užitočnosť programu. CUA 
vystupuje ako CEA za predpokladu, že výstup má iba jednu dimenziu (napr. pri zdravotníckych 
programoch).4“  
CUA porovnáva viaceré prínosy viacerých variant. Využíva sa najmä v zdravotníctve a v oblastiach 
enviromentálnej politiky. Porovnáva vplyv konzervatívnej (medikamentóznej) a radikálnej (operačnej) 
liečby na dĺžku života a životnú úroveň. Podľa autorov (The True Cost) tento prístup nie je vhodný na 
aplikáciu do prostredia s veľkým počtom aktérov a prínosov, ktorý je možné očakávať v participatívnych 
procesoch.  
 
7. Benchmarking  

Široký5 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.  

1. stupeň:  samohodnotenie a posúdenie svojich vlastných výkonov a postupov s cieľom 
identifikácie oblastí revízie a zlepšenia. 

2. stupeň: hľadanie možností porovnávania vo vlastnom – internom prostredí, tzv. interný 
benchmarking.  

3. stupeň: hľadanie mimo organizácie, tzv. externý benchmarking. 
4. Stupeň: 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 zdrojov6. 
Benchmarking je preto veľmi dôležitým nástrojom v modernom manažmente miestnej samosprávy, 
pretože umožňuje samospráve merať výkony poskytovaných služieb a činností, porovnávať ich s inými 
samosprávami a učiť sa od tých najúspešnejších. 
 
Samotná samospráva by sa však nemala zastaviť dosiahnutím úrovne tých najlepších. Mala by snažiť 
neustále túto úroveň prekonávať a byť novým vzorom pre ostatných – benchmarkom v danej oblasti.  
 
Príklad: HAUNER. D. 2007. Benchmarking the Efficiency of Public Expenditure in the Russian 
Federation. Viď.: Príloha4_Benchmark.pdf   
  
Sledovanie efektívnosti cez KPI  
 
Dashboardy výkonnosti sú nástroje na správu a podávanie správ o výkone navrhnuté tak, aby osobám 
s rozhodovacou právomocou poskytli mechanizmus spätnej väzby o tom, ako organizácia funguje. 

 
4 OCHRANA, F.: Nákladově užitkové metody ve veřejném sektoru. Praha: Ekopress, 2005. ISBN 80-86119-96-3  
5 ŠIROKÝ, J. a i. (2004). Benchmarking ve veřejné správě. Praha: Ministerství vnitra ČR.  
6 ŽÁRSKA, E. a i. (2006). Komunálna ekonomika a politika. Bratislava: Ekonóm.  
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Kľúčovým prvkom dashboardov je vymedzenie relevantných kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI) 
pre konkrétny proces, včasnosť ich aktualizácie a užívateľsky prívetivý dizajn, ktorý umožňuje posúdiť, 
či proces úspešne funguje alebo nie.  
 
Výskyt dashboardov je výsledkom konvergencie polí Business Intelligence (BI) a Business Performance 
Management (BPM). BI opisuje širokú škálu technológií skladovania a integrácie údajov, ako aj 
nástrojov na dotazovanie, podávanie správ a analýzu, ktoré spolu tvoria jeho infraštruktúru. Tieto 
nástroje sa používajú na zhromažďovanie údajov z rôznych informačných zdrojov, ich integráciu do 
súvislej entity, ich analýzu a sprístupnenie širokému publiku. Základom týchto systémov je dátový 
sklad, ktorý predstavuje komplexný súbor integrovaných údajov.  
 
Používania dashboardov vo verejnej správe štátmi sveta je kľúčové pre získanie prehľadu o ich 
praktickom nasadení a používaní v štátnom sektore. Spoločné črty nižšie uvedených prípadových štúdií 
ponúkajú cenné rady o používaní dashboardov.  
 

A. Spojené kráľovstvo  
Najznámejším príkladom použitia dashboardov v Spojenom kráľovstve sú dashboardy výkonnosti pri 
poskytovaní služieb štátu (Service Delivery Performance Dashboards), dostupné na 
https://www.gov.uk/performance. Sú spravované Úradom vlády - jednotkou poverenou 
transformáciou poskytovania vládnych digitálnych služieb Government Digital Services (GDS), ktorá 
bola vytvorená v roku 2011 na implementáciu stratégie „Digital by Default“. Úlohou GDS je pomáhať 
vláde spraviť digitálne služby jednoduchšie, zrozumiteľnejšie a rýchlejšie, pričom potreby používateľov 
musia byť vždy na prvom mieste pred potrebami vlády.   
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Spomínané dashboardy boli vytvorené práve na monitorovanie výkonnosti takýchto služieb. Spojené 
kráľovstvo nevyužíva len jeden centrálny dashboard, ale hneď niekoľko stoviek dashboardov, ktoré sú 
však uverejnené na jednej spoločnej webovej stránke (https://www.gov.uk/performance).  
 
V súčasnosti je aktívnych 776 dashboardov pre sledovanie služieb verejnej správy (tzv. service 
dashboards), ktoré fungujú na ministerstvách a štátnych úradoch. Sú zoradené podľa ministerstiev 
(napr. Ministerstvo dopravy) a typu verejnej služby prislúchajúce k predmetnému ministerstvu (dane 
z dopravy: kontroly jednotlivcami), ktoré zároveň predstavujú KPI. Ďalších 15 dashboardov, z ktorých 
väčšina je súčasťou Úradu vlády, je zameraných na reformu štátnej služby. 
  
V Spojenom kráľovstve používajú štyri metriky na meranie toho, ako štát funguje, resp. na meranie 
výkonnosti služieb štátu:  

- cena za transakciu: priemerné náklady vlády na každú transakciu; 
- spokojnosť používateľa: spokojnosť sa vypočíta tak, že občania sú požiadaní o ohodnotenie 

služby; 
- miera využitia: percento ľudí, ktorí úspešne využili službu; 
- digitálne využitie: percento ľudí, ktorí využívajú verejné služby online v porovnaní s inými 

metódami (napr. telefonicky alebo poštou). 
 

B. Austrália 
Austrálska verejná správa meria výkon svojich služieb prostredníctvom dashboardu výkonnosti 
(Performance Dashboard), ktorý je dostupný na https://dashboard.gov.au/. Dashboard podporuje 
transparentnosť vládnutia a pomáha kontinuálne zlepšovať služby verejnej správy pre občanov 
Austrálie.  
 
Dashboard.gov.au zhromažďuje údaje o službách verejnej správy a prezentuje ich v konzistentnom a 
štruktúrovanom formáte. Austrálsky dashboard má tri hlavné účely:  
 

1. zlepšiť rozhodovanie: rýchlo rozhodovať, ako zlepšiť svoje služby, a to na základe údajov a 
dôkazov,  

2. zlepšiť verejné služby: porovnávať údaje vo viacerých službách verejnej správy,  
3. zvýšiť transparentnosť a podporiť otvorené vládnutie: byť otvorený a transparentný pre 

verejnosť o výkonnosti svojich služieb.  
 
Austrálska vláda si vybrala štyri kľúčové ukazovatele výkonnosti, ktoré sú vládne služby povinné 
zverejňovať na dashboarde. Všetky služby musia pritom merať minimálne štyri predmetné KPI:  
 

1. spokojnosť používateľa: celková spokojnosť so službou - cieľom KPI je pomôcť kontinuálne 
zlepšovať skúsenosť občana so službou,  

2. cena za transakciu: odhadované náklady vlády za transakciu na správu služby – cieľom  KPI je 
urobiť službu viac finančne efektívnou,  

3. digitálne prijatie: miera prijatia digitálnej služby – cieľom KPI je ukázať koľko občanov používa 
službu, ako aj dopomôcť k tomu, aby služby boli občanmi viac využívané,  

4. miera využitia: celková miera úplného využitia služby občanom – cieľom KPI je ukázať, ktoré 
časti služby potrebujú zlepšenie.   

 



  
 
 

 
 

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom OP EVS. 
 

Merajú a monitorujú sa aj ďalšie metriky, aby sa lepšie porozumelo výkonnosti služieb, ako napríklad:  
- chybovosť,  
- čas potrebný na vybavenie služby,  
- náklady, prínosy a návratnosť investícií,   
- metriky obsahu (čitateľnosť, dĺžka). 
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