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														       Príloha č.1
         k Metodickému pokynu  MF SR
na usmernenie  programového rozpočtovania.

   

Príklady zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov.

Zámer programu
Zámer podprogramu
 Operačný cieľ ( výstupovo orientovaný cieľ)
Merateľný ukazovateľ
Špecifický cieľ (výsledkovo orientovaný cieľ)
Merateľný ukazovateľ
Demokratický štát



§	Demokratický právny štát ako integrálna súčasť spoločenstva krajín EÚ.








§	Efektívny výkon  činností Kancelárie  prezidenta SR.









§	Tolerantný, spravodlivý štát pre všetky skupiny obyvateľov.
	Plnoprávne členstvo SR  v Európskej únii a jej plnohodnotné fungovanie v rámci EÚ.






§	Rómska národnosť plne integrovaná do spoločnosti.






§	Účinné služby  na ochranu práv a slobôd fyzických a právnických osôb.



§	Efektívna a flexibilná štátna správa.




§	V roku ....... dosiahnuť  ..........% prerokovaných správ a informácií v termínoch podľa  harmonogramu  rokovaní NR SR z  celkového počtu plánovaných v príslušnom roku.
MU: % správ a informácií prerokovaných    v termínoch z celkového počtu naplánovaných v príslušnom roku.



 

§	V roku .......... vybaviť  ........%  podnetov od občanov do ........dní z celkového počtu podnetov podaných občanmi v príslušnom roku.
MU: % vybavených podnetov v stanovenom čase z celkového počtu podnetov podaných občanmi v príslušnom roku.





§	V roku ..... zabezpečiť .....% prekladov všetkých právnych predpisov primárnej a sekundárnej legislatívy EÚ z celkového počtu naplánovaných na príslušný rok.
MU : % preložených právnych prepisov EÚ z celkového počtu naplánovaných.


§	V roku ........ založiť  ....... komunitných centier.
MU : počet založených komunitných centier.





§	V roku ......... vybaviť ......... predložených podaní.
MU : počet vybavených podaní.




































§	V roku...... vytvoriť.....pracovných miest pre  Rómov.
MU : počet vytvorených pracovných miest pre Rómov.

§	V roku .... dosiahnuť ...% dochádzku školopovinnej rómskej populácie.
MU : % dochádzky školopovinných detí rómskej populácie.

§	V roku .............. dosiahnuť ........% oprávnených podaní   doriešených   v prospech občana z celkového počtu oprávnených podaní vybavených v príslušnom roku.
MU : % podaní doriešených v prospech občana.

§	V roku .........  dosiahnuť .........počet zamestnancov  nominovanej štátnej službe.
MU: dosiahnutý počet zamestnancov NŠS.

§	V roku .... dosiahnuť .......% spokojnosti verejnosti so službami štátnej správy.
MU: % spokojnosti verejnosti so službami ŠS.

Makroekonomika a verejné financie



Efektívny výber daní a ciel.






Transparentné a stabilné verejné financie.










§	Efektívne používanie verejných prostriedkov s dôrazom na výsledky.








§	V roku ........ dosiahnuť .....% výberu daní z celkového objemu vymeraných daní v príslušnom roku.
MU:   % vybraných daní z celkového objemu daní vymeraných v príslušnom roku.



§	V roku ....... vypracovať komplexnú analýzu  zadĺženosti verejného sektora.
MU : vypracovaná komplexná analýza zadĺženosti.      áno/nie







§	V roku ........vykonať ........ kontrol hospodárenia s prostriedkami a majetkom v subjektoch verejnej správy.
MU : počet vykonaných kontrol hospodárenia s prostriedkami a majetkom  v SVS.

§	V roku ........ pripraviť návrh  novely zákona  (o NKÚ) v súlade s princípmi programového rozpočtovania.  
MU: pripravená novela zákona.  áno/nie





§	V roku .........dosiahnuť......... % daňových priznaní podaných  prostredníctvom internetu z celkového počtu podaných priznaní.
MU: %  daňových priznaní cez internet z celkového počtu podaných.


§	Do roku ....... dosiahnuť  3% podiel  schodku verejných financií na HDP, v roku .......... dosiahnuť podiel schodku ...... %.
MU: % podielu schodku verejných financií na HDP.

§	Do roku ..... znížiť podiel verejného dlhu na HDP na ......% , v roku ..... dosiahnuť podiel verejného dlhu na HDP ........%. 
MU :% podielu verejného dlhu na HDP.



Podpora podnikania a konkurencieschopnosti ekonomiky



§	Priaznivé  prostredie pre rozvoj podnikateľskej sféry.
§	Konkurencieschopné  hospodárstvo.






§	Presné štatistické údaje ako kvalitný základ medzinárodného porovnávania a  prognóz vývoja Slovenska.


§	Kvalitné služby priemyselno-právnej ochrany.





§	Kvalitný metrologický systém a aktuálne technické normy ako predpoklad lepšej konkurencieschopnosti slovenských výrobkov.


§	Rovnosť podmienok v hospodárskej súťaži.







§	V roku .........poskytnúť  do ........ podnikateľských subjektov priame investície pre podporu vzniku malých a stredných podnikov.
MU: počet  podnikateľských subjektov, ktorým sa poskytla priama investícia.

	V roku .... zrealizovať .........štatistických zisťovaní vykonávaných Štatistickým úradom.

MU: počet ŠZ zrealizovaných ŠÚ.


	V roku ......vybaviť  priemerne mesačne ........... (počet) žiadostí na spracovanie patentových, známkových a dizajnových rešerší.

MU: priemerný mesačný počet vybavených žiadostí na rešerš.

	V roku ...... zabezpečiť uchovanie .....etalónov merania na Slovensku.

MU: počet uchovaných etalónov.


	V roku ...... dosiahnuť .... % prípadov uzavretých rozhodnutím z celkového počtu otvorených prípadov.

MU: % prípadov z otvorených prípadov, uzavretých rozhodnutím.

	V roku ...... zrealizovať  prieskum verejnej mienky  na získanie informácie o spokojnosti verejnosti s prácou úradu.

MU: zrealizovaný prieskum verejnej mienky.






	V roku ....... dosiahnuť zvýšenie zahraničných investícií o ...........% oproti  roku ....... 

MU: % zvýšenia zahraničných investícií.














	V roku... dosiahnuť ....... %  financovania z celkového financovania tvorby nových etalónov neštátnymi subjektami.

MU: dosiahnuté % financovania tvorby nových etalónov neštátnymi subjektami.






Doprava, pošty, telekomunikácie a rozvoj informačnej spoločnosti

§	Informatizovaná spoločnosť s modernou komunikačnou infraštruktúrou.







§	Rýchla, efektívna a bezpečná doprava po cestách a diaľniciach.





§	Do roku......... podporiť .....(počet) projektov elektronických on-line služieb pre fyzické a právnické osoby, z toho v roku ....... podporiť ........(počet)takýchto projektov.
MU : počet podporených projektov na elektronické on-line služby.




§	V roku .........dokončiť .........km diaľnic.
MU: množstvo km dokončených diaľnic.













§	V roku .........dosiahnuť zníženie nehodovosti oproti  roku.........  o .........%.
MU: % zníženia nehodovosti.

Pôdohospodárstvo

§	Ekologická a konkurencieschopná
poľnohospodárska a potravinárska výroba.





§	Bezpečné a kvalitné potraviny.





§	Prehľadný a funkčný  systém pre ochranu práv k nehnuteľnostiam a ochranu poľnohospodárskeho a lesného pôdneho fondu.
§	Usporiadané vlastnícke vzťahy k pôde.



§	V roku .... schváliť projekty ......(počet) subjektov zameraných na ekologickú poľnohospodársku výrobu.
MU: počet subjektov so schválenými projektmi.













§	V roku .......... zapísať.......registrov obnovenej evidencie pozemkov  do katastra nehnuteľností. 
MU: počet zapísaných registrov OEP do katastra nehnuteľností.




§	V roku ........ dosiahnuť, aby   .... %   subjektov z celkového počtu podporených subjektov získalo  certifikát o dodržiavaní ekologických noriem.
MU:  % podporených subjektov s certifikátom.



§	V roku ......... zvýšiť výrobu biopotravín o ........ % v porovnaní s rokom ........ 
MU: % zvýšenia výroby biopotravín.






§	V roku ....znížiť počet reklamácií na nesprávne údaje o .... oproti ...... roku.
MU:  znížený počet reklamácií na nesprávne údaje.

Regionálny rozvoj a bývanie


§	Vyrovnaná sociálno-ekonomická úroveň regiónov Slovenska.



§	Kvalitné a dostupné bývanie.



§	V roku ......podporiť .........projektov.
MU: počet podporených projektov.



	V roku .......... finančne podporiť odstránenie  systémových porúch minimálne pre....... stavieb a bytov.

MU: počet bytov a stavieb s podporou na systémové poruchy.




	V roku ............. dosiahnuť ....  % zvýšenie počtu nových pracovných miest oproti roku ..........v.................. regióne Slovenska.

MU: % zvýšenia PM v regióne.........

	V roku .......dosiahnuť  .......%  dokončených nájomných bytov z celkového počtu rozostavených nájomných bytov.

MU: % dokončených NB z celkových rozostavaných.
Životné prostredie



Kvalitné životné prostredie ako integrálna súčasť ekonomického a sociálneho rozvoja.
§	Čisté povrchové vody a pitná voda pre všetkých občanov.





§	Zachovaná  biologická a krajinná diverzita Slovenska.







§	V roku .....  dobudovať čistiareň odpadových vôd.
MU: dobudovaná čistiareň odpadových vôd.   áno/nie

	V roku ........ do legislatívneho procesu pripraviť .........právnych noriem z oblasti životného  prostredia.

MU: počet noriem pripravených do legislatívneho procesu.

	V roku..... zriadiť .....cezhraničných chránených území.

MU: počet zriadených cezhraničných území.






	V roku .... znížiť o ... % oproti roku .....množstvo organického odpadu vypúšťaného do vôd.

MU: % zníženia organického odpadu do vôd.




	V roku ..........dosiahnuť zníženie výrubov lesov o .........% oproti roku.......

MU: % zníženia výrubov lesov.
Sociálna politika



	Efektívny a transparentný  systém sociálneho  zabezpečenia.



	Zdravotne postihnutí občania integrovaní do spoločnosti.






	V roku  ...............  poskytnúť štátne sociálne dávky ......... (počet) poberateľom dávok. 

MU: počet poberateľov, ktorým sa poskytla sociálna dávka.

	V roku .......... poskytnúť kompenzačné príspevky ..........( počtu)   občanom s ťažkým zdravotným postihnutím. 

MU: počet občanov s ŤZP, ktorým sa poskytli dávky.








	V roku............  zvýšiť   zamestnanosť občanov  s ťažkým zdravotným postihnutím o .... % oproti roku......
MU: % zvýšenia zamestnanosti občanov s ŤZP.


Zdravotníctvo


Dobrý zdravotný stav obyvateľstva, porovnateľný s krajinami EÚ.
§	Efektívna, kvalitná a dostupná zdravotná starostlivosť.





§	Dostupnosť a primerané technické zabezpečenie zdravotníckych služieb.






§	V roku ..... pripraviť na schválenie.......% právnych noriem z celkového plánovaného počtu v príslušnom roku.
MU: % právnych noriem pripravených na schválenie z plánovaných v príslušnom roku.


	V roku ..... zabezpečiť prístrojové vybavenie pre .... nemocníc s komplexným traumatologickým programom.

MU: počet nemocníc so zabezpečeným KTP





	Do roku .....ukončiť transformáciu ......% štátnych zdravotných ústavov na inštitúcie verejného zdravotníctva, z toho v  roku ..... ukončiť transformáciu .....% štátnych zdravotných ústavov z celkového počtu.

MU: % transformovaných ŠZÚ z celkového počtu.


Výchova a vzdelávanie



	Kvalitné  vedomosti a všestranný rozvoj osobnosti žiaka.

	Škola ako kultúrne, športové a spoločenské centrum obecnej komunity.










	Veda a výskum na medzinárodne uznávanej úrovni.



























	V roku..... podporiť činnosť .......... centier voľného času pre neorganizovanú mládež.

MU:  počet podporených centier VČ pre neorganizovanú mládež.

	V roku...... vytvoriť ........(počet)  tried na špeciálnych stredných školách so špecifickým zameraním na znevýhodnené skupiny detí.

MU: počet tried na ŠSŠ so špecifickým zameraním na znevýhodnené skupiny detí.

	V roku ... dosiahnuť ....% ukončených projektov z celkového počtu projektov naplánovaných ukončiť v príslušnom roku.

MU: % ukončených projektov z celkového počtu projektov naplánovaných ukončiť v príslušnom roku.


	V roku..... uzavrieť .... (počet) zmlúv o realizačnom projekte s priemyselnou sférou.

MU: počet uzavretých zmlúv s priemyselnou sférou.

	V roku ......uzatvoriť.... ..nových vedeckých projektov s medzinárodnou účasťou.

MU: počet uzatvorených nových vedeckých projektov s medzinárodnou účasťou.

	V roku ..... dosiahnuť  ..... % podiel ukončených doktorandov z počtu prijatých  v príslušnom študijnom roku........

MU: % ukončených doktorandov z počtu prijatých v príslušnom študijnom roku






	V roku ....znížiť kriminalitu mládeže o.......% oproti  roku......

MU: % zníženia kriminality mládeže.









	V roku ... dosiahnuť ....(počet) projektov, ktorých výsledky boli aplikované v praxi.

MU:  počet projektov s aplikovanými výsledkami.


Kultúra



Vysoká úroveň kultúrneho povedomia  občanov.   




	Zachované národné kultúrne pamiatky vo vlastníctve neštátnych subjektov.










	V roku ........realizovať........ koncertov a predstavení štátnych telies a súborov v oblasti hudobného umenia.

MU:  počet realizovaných koncertov a predstavení ŠT a súborov z oblasti hudobného umenia.

	V roku ....... podporiť rekonštrukciu ............národných kultúrnych pamiatok vo vlastníctve neštátnych  subjektov.

MU: počet podporených rekonštrukcií vo vlastníctve neštátnych subjektov.






	V roku ........zvýšiť návštevnosť realizovaných koncertov o .......% oproti roku ......

MU: % zvýšenej návštevnosti realizovaných koncertov.








Spravodlivosť



Súdny systém založený na  spravodlivom súdnom rozhodovaní bez prieťahov.





	Efektívne, humánne väzenstvo, nástroj   represie a prevýchovy delikventov. 





	Účinná ochrana ústavnosti.







	Nezávislý, účinný  systém výkladu zákonov v súlade s európskymi štandardami.


	Postavenie prokuratúry zodpovedajúce postaveniu orgánov verejnej obžaloby vo vyspelých demokratických štátoch.







	Spravodlivý a účinný výkon dozoru nad zachovávaním zákonnosti.





	Úplná nezávislosť súdnictva.



































	Zvýšiť v roku ........ účasti prokurátorov vo vyšetrovacích úkonoch v trestných veciach organizovanej a obzvlášť závažnej trestnej činnosti  o ......% oproti roku ............

MU:  % zvýšenia účasti prokurátorov vo vyšetrovacích úkonoch pri organizovanej a obzvlášť závažnej trestnej činnosti.


	V roku .... vykonať ... prokurátorských previerok v orgánoch verejnej správy.

MU: počet vykonaných prokurátorských previerok.



	V roku  ....... rozhodovať o personálnych otázkach sudcov  v priemere do   ......... kalendárnych dní.

MU: priemerný počet kalendárnych dní na rozhodnutie o personálnych otázkach sudcov.






	Dosiahnuť priemerné skrátenie celkového trvania súdneho konania z ............mesiacov v roku......... na .............mesiacov v roku .............., t.z. dosiahnuť priemernú dobu súdneho konania..........mesiacov.

MU: priemerná doba súdneho konania.


	Udržať v roku .......... priemerný počet väzňov ........... na jedného príslušníka.

MU: priemerný počet väzňov na jedného príslušníka.


	Dosiahnuť v roku......... % .........  zhodných  rozhodnutí  Európskeho súdu pre ľudské práva    v Štrasburgu s rozhodnutiami tých istých prípadov na Ústavnom súde.

MU: % zhodných rozhodnutí ES a ÚS.



















Vnútorná bezpečnosť a verejná správa

 

Efektívny  systém vnútornej bezpečnosti občanov a štátu.
	Znížená kriminalita v Slovenskej republike. 





Kvalitné, úplné a včasné informácie o činnostiach ohrozujúcich politické a ekonomické záujmy SR.





Bezpečná manipulácia s utajovanými skutočnosťami ako prevencia pred spôsobením ujmy na záujmoch štátu.








Medzinárodne akceptovaná úroveň jadrovej bezpečnosti.





	Optimálne množstvo štátnych hmotných rezerv pripravených na riešenie krízových situácií vojenského a nevojenského charakteru.








	V roku ........rozložiť .........organizovaných zločineckých skupín.

MU: Počet rozložených zločineckých skupín.



	V roku .........splniť ........% plánovaných úloh v príslušnom roku  v oblasti získavania, spracovania informácií zameraných najmä na organizovaný zločin a medzinárodný terorizmus a aktivity cudzích spravodajských služieb.

MU: % splnených úloh z plánovaných v príslušnom roku.


	V roku.... ukončiť vydaním rozhodnutia ........... bezpečnostných previerok.

MU: počet ukončených bezpečnostných previerok.







	V roku .... vykonať ......dozorov a kontrol zameraných na nakladanie s rádioaktívnym odpadom.

MU: počet vykonaných dozorov a kontrol na nakladanie s RO.


	V roku...... aplikovať optimalizačné skladovacie modely na hospodárenie s ...... ( počtom) vybratých položiek zásob.

MU: počet vybratých položiek zásob s aplikovanými OSM.





	V roku .......zvýšiť % objasnených trestných činov na jedného policajta o.....% oproti roku .......

MU: zvýšené %  objasnených trestných činov na 1 policajta.









	V roku..... dosiahnuť, aby  nedošlo k jednoduchej, vážnej a mimoriadne vážnej ujme na záujmoch štátu.

MU: spôsobená jednoduchá, vážna, mimoriadne vážna ujma na záujmoch štátu. áno/nie

	V roku .......... dosiahnuť max. .......% výpadok funkčnosti certifikačnej autority pri používaní elektronického podpisu.

MU: % výpadku funkčnosti CA pri používaní EP.


	V roku dosiahnuť  počet udalostí hodnotených stupňom INES 1 maximálne ...... ( počet).

MU: počet udalostí INES 1




Obrana

	Bezpečnosť  štátu a občanov v bezpečnostnom prostredí súčasného sveta.





	Vykonať v roku.............. .............(počet) taktických cvičení pozemných síl.

MU: počet vykonaných taktických cvičení PS.


	V roku........ dosiahnuť, aby pozemné sily mali úroveň vycvičenosti  ......( napr. T-3).

MU: dosiahnutá úroveň vycvičenosti. áno/nie
Zahraničná politika

Efektívne zahraničné vzťahy SR k ostatným štátom a k medzinárodným organizáciám.
	Optimálna, efektívna, vysoko profesionálna zahraničná služba. 






	Uskutočniť v roku ......... počet ....... zahraničných diplomatických  kontaktov. 

MU: počet uskutočnených zahraničných diplomatických kontaktov.

	V roku .......dosiahnuť ......% zastupiteľských úradov hodnotených ako „vynikajúce“ z celkového počtu ZÚ v príslušnom roku.

MU: % zastupiteľských úradov hodnotených ako „vynikajúce“ z celkového počtu ZU v príslušnom  roku.
 










