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S T A N O V I S K O 
 

k Správe o analýze činnosti a efektívnosti verejnej správy a návrh opatrení 
 
 
     Ministerstvo vnútra SR predkladá Správu o analýze činnosti a efektívnosti verejnej správy 
a návrh opatrení na základe Programového vyhlásenia vlády SR. 
 
     Predkladateľ správy o analýze činnosti a efektívnosti verejnej správy porovnáva 
a vyhodnocuje činnosť verejnej správy k 1.1.2010. Predmetom sú jednotlivé údaje (počet 
podaní na jednotlivé inštitúty verejnej správy, počet vydaných rozhodnutí spolu s uvedením 
chybovosti , prevádzkové náklady, personálne obsadenie – počet zamestnancov a ich mzdové 
náklady, náklady na vzdelávanie zamestnancov a ich vzájomné porovnanie, spôsoby 
financovania verejnej správy ). Na základe predloženej analýzy navrhuje ministerstvo vnútra 
racionalizáciu, cieľom ktorej má byť optimalizácia prevádzkových nákladov a úspora 
mzdových nákladov, ktorú navrhuje dosiahnuť „zoštíhlením“ všeobecnej miestnej štátnej 
správy a špecializovanej štátnej správy; občanovi by nemali vzniknúť zvýšené resp. ďalšie 
náklady pri vybavovaní svojich záležitosti. 
 
     KOZ SR poukazuje na neaktuálne údaje uvedené v analýze (obdobie rokov 2007-2009) vo 
všetkých oblastiach predloženej analýzy. Predkladateľ pri posudzovaní výkonu efektivity 
verejnej správy prioritne vychádzal z počtu vydaných rozhodnutí a ich chybovosti a nebral do 
úvahy iné faktory (iné činnosti vykonávané zamestnancami štátnej a verejnej správy).  
Neaktuálne údaje spolu so zvoleným ukazovateľom „počet vydaných rozhodnutí“ 
spochybňujú objektívnosť záverov analýzy a na ne nadväzujúci návrh racionalizácie verejnej 
správy  Predložený návrh racionalizácie smeruje k likvidácii špecializovanej štátnej správy na 
krajskej a miestnej úrovni a jej včlenením do všeobecnej štátnej správy sa nedá vylúčiť  jej 
ďalšie spolitizovanie. V tejto súvislosti poukazujeme i na skutočnosť, že od roku 2006 
dochádza permanentne k poklesu počtu zamestnancov (či už na základe uznesení vlády alebo 
formou reštrikcií výdavkov jednotlivých kapitol v štátnom rozpočte), pričom trend 
prepúšťania zamestnancov pokračuje aj v tomto roku a v súvislosti s prípravou štátneho 
rozpočtu na rok 2012 ministerstvo financií uvažuje o zrušení ďalších rozpočtových 
a príspevkových organizácií. Neustále znižovanie počtu zamestnancov v štátnej a verejnej 
správe spolu s každoročne sa znižujúcim objemom finančných prostriedkov na ich chod vážne 
ohrozujú zabezpečenie úloh orgánov štátnej a verejnej správy v legislatívou uloženom 
rozsahu a termínoch. 
 



KOZ SR nesúhlasí so závermi analýzy v časti týkajúcej sa zrušenia krajských úradov pre 
cestnú dopravu a pozemné komunikácie, krajských stavebných úradov a znížením počtu 
osobných úradov a hospodársko-technických činnosti na regionálnych úradoch verejného 
zdravotníctva. 
 
 
Návrh záverov a odporúčaní: 
 
     KOZ SR berie predloženú Správu o analýze činnosti a efektívnosti verejnej správy 
a návrh opatrení na vedomie s pripomienkami. 


