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Úvod
Účelom analyticky podloženej metodiky1 je určiť investičné priority Ministerstva spravodlivosti (MS) SR
hradené zo štátneho rozpočtu SR a iných zdrojov financovania.2 Cieľom je zostaviť zoznam investičných
projektov na aktuálny kalendárny rok a v súlade s ním pripraviť nadväzujúce priorizované investičné plány
na obdobie rokov 2021 - 2026.
Metodiku spracovalo Oddelenie prípravy a posudzovania investičných projektov Analytického centra MS SR
(ďalej len „Oddelenie“) v spolupráci so Sekciou ekonomiky a správy MS SR a Ministerstvom financií (MF)
SR.3
Po schválení metodiky bude úlohou Oddelenia pripraviť nadväzujúce priorizované investičné plány.

Pojmy
Investičný projekt na účely tohto dokumentu je investícia alebo koncesia. Viaceré investičné akcie, verejné
obstarávania alebo rozhodnutia vytvárajúce záväzok sú podľa tejto metodiky jedným investičným
projektom, ak predstavujú jeden funkčný celok. Za jeden investičný projekt sa považujú aj viaceré projekty,
ak je ich charakter z hľadiska obsahu totožný a ich realizácia plánovaná v úzkom časovom rozmedzí.
Investíciou sa rozumie obstaranie, zhodnotenie a rekonštrukcia hmotného alebo nehmotného majetku4, aj
ak je vylúčený z odpisovania5, vrátane nájmu veci s právom kúpy prenajatej veci6, opcia na kúpu alebo
dodanie, operatívny lízing7, nadobudnutie alebo zvýšenie majetkovej účasti MS SR v právnickej osobe.
Investíciou sa rozumie aj predmet rámcovej dohody8, podľa ktorej aspoň polovica dohodnutých výdavkov
sa má použiť na obstaranie majetku.
Investičný zámer je investičný projekt v počiatočnej fáze prípravy, v ktorom MS SR preukáže jeho súlad so
sektorovou investičnou stratégiou, metodikou priorizácie investícií a nadväznosť na konkrétny investičný
cieľ.

Úloha vyplýva z Uznesenia vlády SR č. 649 zo 14. októbra 2020 k návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2021 až 2023: C.2. v
spolupráci s Ministerstvom financií SR pripraviť a zverejniť analyticky podloženú metodiku pre určovanie investičných priorít
kapitoly, rozpočtových a príspevkových organizácií kapitoly a ostatných subjektov verejnej správy v riadiacej pôsobnosti kapitoly a
zoznam investícií, projektov investičného charakteru a koncesií zoradených podľa poradia priority.
2 Spolufinancovanie z EŠIF, Plánu obnovy a odolnosti, iných donorských fondov, zdrojov súkromného sektora, vlastných zdrojov
a iných zdrojov.
3 Úloha vyplýva tiež z Programového vyhlásenia vlády SR 2021-2024 z apríla 2021 („PVV 2021-2024“).
4 V zmysle § 23 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5 V zmysle § 22 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6 V zmysle § 489 až 496 Obchodného zákonníka.
7 V zmysle bodu 15.08. kapitoly 15 prílohy A nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 549/2013 z 21. mája 2013 o
európskom systéme národných a regionálnych účtov v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 174, 26. 6. 2013) v platnom znení.
8 V zmysle § 2, ods. 5, písm. g) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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Metodika určovania investičných priorít MS SR
V rámci prípravy sektorovej investičnej stratégie MS SR vytvorí zásobník investičných zámerov, ktorý bude
úplným zoznamom známych a v dlhodobom horizonte plánovaných investícií a koncesií s hodnotu
minimálne 1 mil. EUR, vrátane ich variantných riešení. Zásobník investičných zámerov MS SR aktualizuje na
pravidelnej báze, minimálne raz za šesť mesiacov. Používa ho ako hlavný vstup pri určovaní investičných
priorít pri tvorbe investičného plánu.
Investičný zámer musí obsahovať detailné informácie za každý projekt, aj keď je súčasťou väčšieho
kapitálového výdavku (napríklad rekonštrukcia súdov: celkový objem kapitálového výdavku je 70 mil. eur,
ale rekonštrukcia jedného súdu predstavuje 1,1 mil. eur – vyžaduje sa samostatná dokumentácia9 k
investičnému projektu konkrétneho súdu, ale aj celkovo k agregátnemu investičnému projektu).
Kritériá priorizácie, teda posudzovania toho, akú pozíciu v zozname dostane investičný projekt, resp.
kapitálový výdavok, musia spĺňať podmienku objektívnosti. Jej napĺňanie vychádza z rôznych dokumentov
SR10 a EÚ11, zo schválených materiálov vlády SR, z prijatých stratégií a nadväzujúcich akčných plánov a pod.
Ďalšími kritériami sú zazmluvnenosť, obligatórnosť, naliehavosť investičného projektu a preukázanie
priameho vplyvu na merateľný ukazovateľ plnenia cieľa rezortu. MS SR priradí body pre každý projekt (0 až
6 pridelených bodov v každom z uvedených kritérií okrem zazmluvnenosti). Následne sa body v každej
kategórii prenásobia fixne stanoveným koeficientom určujúcim váhu kritéria. Takýmto spôsobom získame
súčty bodov v každej z kategórií (okrem zazmluvnenosti), ktoré po sčítaní vytvoria celkový súčet bodov. Na
základe celkového súčtu bodov pre každý investičný projekt sa kapitálové výdavky zoradia od najvyššieho
po najnižší, čo určí priority investícií rezortu spravodlivosti.
Vzhľadom na obmedzenosť finančných zdrojov môže nastať špecifická situácia, keď investičný projekt vyjde
ako vysoko prioritný, ale zároveň finančne náročný (napr. niekoľkonásobok objemu ostatných investičných
projektov), v dôsledku čoho by sa obmedzila realizácia ostatných investičných aktivít. V takom prípade
bude takýto investičný projekt preradený v rámci zoznamu nižšie. Ak je investičný projekt financovaný
z donorských zdrojov a je rozpočtovo krytý, jeho priorita sa zachová.

3.1 Kritériá určenia priorít
Metodika určovania priorít investičných projektov je rozdelená podľa dvoch základných kritérií zazmluvnenosti a podľa zdroja financovania (prostriedky EU/donorské granty a štátny rozpočet). Parametre
priorizácie investícií sú v zásade identické pre obidva zdroje financovania. Metodika zahŕňa štyri hlavné
ukazovatele:
1. Zazmluvnenosť
2. Obligatórnosť
3. Naliehavosť
4. Kľúčový ukazovateľ výkonnosti (KPI) investičného projektu.
Znalecký posudok, cenové ponuky, projektová dokumentácia, stavebný zámer, faktúry za predchádzajúce roky na obdobné
projekty, pred objednávka, kalkulácia nákladov na základe cien materiálov a služieb, kvantifikácia nákladov a prínosov (vypočítaná
prostredníctvom metód CBA, CEA alebo MCA), štúdia uskutočniteľnosti a pod.
10 Napr.: PVV 2021 – 2024, právne predpisy, koncepcie, akčné plány, stratégie.
11 Napr.: smernice EÚ, stratégie EÚ, Plán obnovy a odolnosti, koncepcie EÚ, akčné plány EÚ a pod.
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Priorizácia sa v rámci segmentu robí podľa druhu investície (priorizujeme osobitne budovy, IT, motorové
vozidlá a osobitne stroje / prístroje / zariadenia).
Tabuľka 1: Šablóna metodiky určovania priorít investičných projektov12

Metodika určovania priorít investičných projektov
Skupina priorizovaných
investícií
Zdroj
Zazmluvnené

Ukazovatel
1. ZAZMLUVNENOSŤ INVESTIČNÉHO PROJEKTU
2. OBLIGATÓRNOSŤ

Úroveň kritéria
Veľmi vysoká
Vysoká

Koeficient Body
5

Investičný projekt vyplývajúci zo zákona, právneho predpisu EU alebo schválenej úlohy uznesenia vlády SR
- investičný projekt vyplýva z právneho predpisu
- investičný projekt vyplýva priamo z úlohy uznesenia vlády SR
Investičný projekt v súlade s PVV
Súlad so stratégiami a/alebo strategickými dokumentami
- súlad so stratégiami, koncepciami, odporúčaniami EÚ
- investičný projekt plní ciele strategických dokumentov SR
Prostriedky EU Investičný projekt je v súlade so schválenými programami MS SR

a iných
donorských
fondov

3. NALIEHAVOSŤ INVESTIČNÉHO PROJEKTU

6
5
5
4
4
2

Vysoká

5

Odstránenie havarijných stavov a súlad s BOZP
Investičný projekt s nižšou naliehavosťou na rekonštrukciu budov (odkladaním by mohol vzniknúť havarijný stav)
Investičný projekt je podmienkou pre iný kľúčový projekt/y s vysokou prioritou
Má projekt pridelené prostriedky z EU/ iných donorských fondov
Ostatné investičné projekty

4. KĽÚČOVÝ UKAZOVATEĽ VÝKONNOSTI (KPI) INVESTIČNÉHO PROJEKTU

6
3
3
3
2

Stredná

3

Vplyv na rezortné ciele - komplexnosť investície
Prínos investičného projektu k plneniu KPI vysokej dôležitosti (bodovanie na základe váh cieľa)
Prínos investičného projektu k plneniu KPI strednej dôležitosti
Prínos investičného projektu k plneniu KPI nízkej dôležitosti

Nezazmluvnené

2. OBLIGATÓRNOSŤ

6
4
2

Veľmi vysoká

5

Investičný projekt vyplývajúci zo zákona, právneho predpisu EU alebo schválenej úlohy uznesenia vlády SR
- investičný projekt vyplýva z právneho predpisu
- investičný projekt vyplýva priamo z úlohy uznesenia vlády SR
Investičný projekt v súlade s PVV
Súlad so stratégiami a/alebo strategickými dokumentami
- súlad so stratégiami, koncepciami, odporúčaniami EÚ
- investičný projekt plní ciele strategických dokumentov SR
Investičný projekt je v súlade so schválenými programami MS SR

ŠR

3. NALIEHAVOSŤ INVESTIČNÉHO PROJEKTU

6
5
5
4
4
2

Vysoká

5

Odstránenie havarijných stavov a súlad s BOZP / Výdavky súvisiace s dofinancovaním investičných projektov vo fáze
realizácie
Investičný projekt s nižšou naliehavosťou na rekonštrukciu budov (odkladaním by mohol vzniknúť havarijný stav)
Investičný projekt je podmienkou pre iný kľúčový projekt/y s vysokou prioritou
Má projekt pridelené prostriedky v štátnom rozpočte
Ostatné investičné projekty

4. KĽÚČOVÝ UKAZOVATEĽ VÝKONNOSTI (KPI) INVESTIČNÉHO PROJEKTU

6
3
3
3
2

Stredná

3

Vplyv na rezortné ciele - komplexnosť investície
Prínos investičného projektu k plneniu KPI vysokej dôležitosti (bodovanie na základe váh cieľa)
Prínos investičného projektu k plneniu KPI strednej dôležitosti
Prínos investičného projektu k plneniu KPI nízkej dôležitosti

6
4
2

Zdroj: vlastné spracovanie
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Šablóna metodiky určovania priorít investičných projektov

4

Zazmluvnenosť investičných projektov (úroveň kritéria: veľmi vysoká –
kritérium bez koeficientu)
Ak investičný projekt už má uzatvorenú zmluvu, je najvyššou prioritou MS SR, a preto bude zaradený na
prvé miesta zoznamu. Ak na investičný projekt ešte nie je uzatvorená zmluva, poradie investičných priorít
určujú získané body v ostatných kritériách. Keďže zazmluvnenosť je považovaná za najvyššiu prioritu
a rozdeľuje zoznam na zazmluvnené a nezazmluvnené projekty, neuvádza sa pre ňu koeficient ani body.

Obligatórnosť (úroveň kritéria: vysoká – koeficient 5, maximálny počet bodov
26)
Investičný projekt môže na základe obligatórnosti získať body v jednotlivých podkategóriách. V prípade, že
pôjde o kombináciu dvoch a viacerých súladov vymenovaných nižšie (napr. investičný projekt je v súlade s
právnym predpisom, zároveň vychádza z PVV SR a je v súlade so stratégiami EU) – v takom prípade sa body
za každý súlad sčítavajú.


Investičný projekt vyplývajúci zo zákona, právneho predpisu EU alebo
úlohy uznesenia vlády SR

schválenej

Kritériom je zakotvenie v legislatíve, ktorej realizácia priamo vyplýva z niektorého z právnych predpisov.
Verifikuje sa, či dôležitosť investičných projektov vyplýva z právne záväzných aktov EÚ (napr. nariadení,
ktoré sú záväzné hneď po nadobudnutí účinnosti alebo smerníc, ktoré zaväzujú členské štáty ku
konkrétnym povinnostiam v určenej lehote). Ďalším kritériom je, ak realizáciu investičného projektu priamo
ukladá schválená úloha uznesenia vlády SR (napr. Plán obnovy a odolnosti, ďalej len „POO“).
Ak investičný projekt vyplýva z právneho predpisu, bude mu pridelených 6 bodov. Ak investičný projekt
vyplýva priamo z úlohy uznesenia vlády SR, získa 5 bodov.


Investičný projekt vyplývajúci z programového vyhlásenia vlády SR

Ďalším kritériom určovania priorít rozpočtu MS SR je zmienka o investícii/výdavku v aktuálne platnom
programovom vyhlásení vlády. Ide o kritérium s vysokou bodovou hodnotou, prostredníctvom ktorého MS
SR plní ciele vlády SR. Investičný projekt získa 5 bodov, ak sa jeho realizáciou splní konkrétna úloha,
vyplývajúca z vládneho programu.


Projekt je v súlade so schválenými programami MS SR

Jednotlivé investičné projekty/výdavky sa posudzujú z pohľadu úloh v pôsobnosti MS SR, ktoré vychádzajú z
jeho štatútu. Ide o primárne úlohy v gescii ministerstva. Ak investičný projekt priamo plní takúto úlohu
budú mu pridelené 2 body.


Súlad so stratégiami a/alebo strategickými dokumentami

Súčasťou hodnotenia je posúdenie súladu investície so zadefinovanými strategickými prioritami a súladu so
strategickými dokumentami na národnej a medzirezortnej úrovni (akčné plány, stratégie, koncepcie,
odporúčania a pod.).
Investičný projekt môže maximálne získať 8 bodov, a to 4 body za súlad so stratégiami, koncepciami,
odporúčaniami EÚ a ďalšie 4 body v prípade, že plní ciele strategických dokumentov SR.
5

Naliehavosť investičného projektu (úroveň kritéria: vysoká - koeficient 5,
maximálny počet bodov 17)
Naliehavosťou investičného projektu sa rozumie nevyhnutnosť jeho realizácie v snahe predísť
spoločenským, ekonomickým a iným škodám.


Odstránenie havarijných stavov a súlad s BOZP

Kapitálový výdavok, ktorým sa eliminuje ohrozenie zdravia a životov všetkých zložiek spadajúcich pod MS
SR, škoda na majetku zariadení a iných organizácií v pôsobnosti MS SR alebo odstráni havarijný stav,
dostane pridelených 6 bodov.


Investičný projekt s nižšou naliehavosťou na rekonštrukciu budov (odkladaním by mohol vzniknúť
havarijný stav)

Ak ide o investičný projekt s nižšou naliehavosťou, ale kapitálový výdavok slúži na rekonštrukciu budov,
ktorej odkladom by mohol vzniknúť havarijný stav zvyšujúci náklady pôvodného investičného projektu
alebo kapitálový výdavok slúži na dobudovanie kapacít, budú mu pridelené 3 body.


Investičný projekt je podmienkou pre iný kľúčový projekt/y s vysokou prioritou

Ak je realizácia investície nevyhnutne prepojená s iným projektom a jej neuskutočnenie by znamenalo
pozastavenie kľúčového investičného projektu, pridelia sa jej 3 body.


Má projekt pridelené prostriedky z EU/ iných donorských fondov

V prípade, že pre investičný projekt sú v rozpočte rezortu schválené a pridelené finančné prostriedky, má
táto investícia prednosť pred projektami v zásobníku bez pridelených prostriedkov a získa 3 body.


Ostatné investičné projekty

Hodnotenie za 2 body dostanú ostatné investičné projekty, ktoré sa vynaložia napr. na zlepšenie
materiálovo-technického vybavenia.

Merateľný ukazovateľ plnenia cieľa investičného projektu KPI (úroveň
kritéria: stredná – koeficient 3, maximálny počet bodov 6)
Investičným projektom budú pridelené body podľa vplyvu na investičné ciele a komplexnosť investície.
Prínos investičného projektu k plneniu KPI je hodnotený na základe dôležitosti ukazovateľa (vysoká – 6
bodov, stredná – 4 body, nízka - 2 body).
Ciele KPI sú definované zvlášť pre civilnú zložku MS SR a pre Zbor väzenskej a justičnej stráže (ZVJS).
Detailne sú rozpísané v prílohe Priorizácia investícii MS SR, ktorá je súčasťou Metodiky (pozri Príloha 1).
Merateľné ukazovatele KPI sa rozlišujú podľa segmentu investície na štyri oblasti – budovy, IT, motorové
vozidlá a stroje/prístroje/zariadenia.
Ak viacero investičných projektov v oblasti výstavby, rekonštrukcie budov a IT pre civilnú zložku rezortu
získa rovnaký počet bodov pri priorizácii podľa KPI prvej úrovne (KPI 1), ich priorizácia sa v ďalšej fáze bude
6

odvíjať od KPI druhej úrovne (KPI 2). KPI druhej úrovne budú slúžiť aj na hodnotenie úspešnosti projektu
z pohľadu dosiahnutia cieľov (Ex post analýza investičného projektu).

3.1.4.1 KPI pre oblasť výstavby a rekonštrukcie budov (civilná časť rezortu)
Pri priorizácii cieľových ukazovateľov investičného projektu pre oblasť výstavby a rekonštrukcie budov sa
postupuje podľa druhej úrovne a vybraných parametrov KPI (KPI 2) v porovnaní so skutočným stavom.
KPI 2 je definovaná výstupom z dotazníkov riaditeľom správ krajských a okresných súdov a na základe
cieľových technických parametrov modelovej budovy súdu, ktorý vychádza z prieskumu spokojnosti
účastníkov súdnych konaní (CEPEJ).13
V druhej úrovni KPI sa prideľujú body pre jednotlivé parametre podľa dôležitosti. Investície sa zoradia podľa
získaného počtu bodov, najvyššiu prioritu získa investičný projekt s najväčším počtom pridelených bodov.

3.1.4.2 KPI pre oblasť IT (civilná časť rezortu)
Merateľné ukazovatele KPI pre investičné projekty za oblasť IT sa rozlišujú podľa druhu investície – softvér,
digitalizácia a hardvér. Vychádzajú z cieľov budovania a rozvoja strategických a ostatných informačných
systémov (ďalej len „IS“) justície, posunu k digitalizácii a zlepšenia materiálno-technického vybavenia
v oblasti informatiky.
KPI druhej úrovne (KPI 2) vychádza z katalógu merateľných ukazovateľov MIRRI (pre oblasť investícií do IS),
z rezortných KPI a očakávaných prínosov IT investícií.
V druhej úrovni KPI sa prideľujú body pre jednotlivé parametre podľa dôležitosti. Investície sa zoradia podľa
získaného počtu bodov, najvyššiu prioritu získa investičný projekt s najväčším počtom pridelených bodov.

BOX 1: Príklad pridelenia bodov na základe kritérií z Metodiky určovania investičných priorít MS SR
(hypotetický príklad)
MS SR na základe požiadavky Sekcie ekonomiky a správy predložilo investičný projekt, ktorého cieľom je
rekonštrukcia budovy prvostupňového súdu v Trnave v hodnote 3 000 000 €. Oddelenie priradí
dôležitosť tejto investície podľa šablóny, ktorá je súčasťou Metodiky určovania investičných priorít MS
SR.
Názov investičného projektu je Rekonštrukcia budovy prvostupňového súdu v Trnave. V definícii
požiadavky je zámer finančne podporiť obnovu budovy prvostupňového súdu v Trnave. Očakávaným
prínosom investičného projektu je zvýšenie kvality podmienok pre klientov súdu a pracovníkov justície,
a zároveň zvýšenie energetickej efektivity budovy pod správou MS SR (oba ciele sú investičné
strategické ciele v súlade so sektorovou investičnou stratégiou). Sekcia ekonomiky a správy
špecifikovala, že investícia sa bude realizovať v roku 2022, a tak požadujú:


na rok 2021 výšku kapitálových výdavkov 0 €
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Dotazník na definíciu cieľových technických parametrov modelovej budovy súdu pre potreby Metodiky určovania investičných
priorít a Sektorovej investičnej stratégie sa realizoval v júli 2021. Zapojené boli všetky správy krajských a okresných súdov SR.
Dotazník k prieskumu spokojnosti účastníkov súdnych konaní na základe metodiky CEPEJ bol v rámci projektu „Procesnoorganizačný audit súdnictva“ pilotovaný na OS BB a OS KE I v máji - júni 2019.
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na rok 2022 výšku kapitálových výdavkov 3 000 000 €.

Vyhodnotenie priorizácie :


Investičný projekt nie je zazmluvnený.

Pre kritérium obligatórnosti je tu súlad s PVV SR a s POO schváleným Európskou komisiou. Pre SR
vyplýva pri výstavbe a rekonštrukcii budov zákonná povinnosť (energ. trieda A0) a na ňu nadväzujúce
zelené cieľové parametre POO, a to minimálne 30-percentná úspora výdavkov na energie. Zároveň táto
úloha bola stanovená aj uznesením vlády SR č. 99999/2021 s naplnením termínu do konca roka 2022.
Ako kľúčový ukazovateľ výkonnosti (KPI) bolo určené „Zvýšenie energetickej efektivity budovy a zelené
cieľové parametre na základe POO“. V kritériu naliehavosti nejde o havarijný stav – investičný projekt
slúži na rekonštrukciu súdnej budovy.
Tabuľka 1: Vyhodnocovacia tabuľka podľa Metodiky určovania investičných priorít MS SR
HODNOTIACA TABUĽKA PODĽA METODIKY - Rekonštrukcia budovy súdu v Trnave
KRITÉRIA
KOEFICIENT
BODY
HODNOTENIE (BODY*KOEFICIENT )
1.ZAZMLUVNENOSŤ
nie
2.OBLIGÁTORNOSŤ
5
Investičný projekt vyplýva z právneho predpisu
Investičný projekt vyplýva priamo z úlohy
uznesenia vlády SR
5
Súlad s PVV
5
Súlad so stratégiami EU
4
Súlad so srategickými dokumentami SR
4
Investičný projekt je v súlade so schválenými
programami MS SR
2
CELKOM
5
18
90
3.NALIEHAVOSŤ
5
Odstránenie havarijných stavov
Nižšia naliehavosť
Podmienka pre iný kľúčový projekt/y s
vysokou prioritou
Pridelené prostriedky z EU/ iných donorských
fondov, POO
2
Ostatné investičné projekty
CELKOM
5
2
10
4.KPI
3
Vysoká dôležitosť
6
Stredná dôležitosť
Nízka dôležitosť
CELKOM
3
6
18
CELKOVÉ HODNOTENIE
118

Ak by bol investičný projekt zazmluvnený, znamenalo by to, že ide o najvyššiu prioritu a bol by
automaticky zaradený na prvé miesta zoznamu. V našom prípade nie je zazmluvnený, preto sa mu
priradí iba hodnotenie „nie“ a jeho poradie určujú získané body v ostatných kritériách. V hodnotení
obligatórnosti bolo investičnému projektu na základe metodiky pridelených 5 bodov za úlohu
vyplývajúcu z uznesenia vlády SR, ďalších 5 bodov za súlad s PVV (reforma justície – Súdna mapa), ďalšie
2 body za súlad so schválenými programami MS SR, 4 body za súlad so stratégiou EÚ a 4 body za súlad
so strategickými dokumentmi SR. Celkovo v kritérií obligatórnosti získa investičný projekt 20 bodov,
ktoré po prenásobení koeficientom 5 znamenajú 100 bodov do celkového vyhodnotenia. Na základe
kritéria naliehavosti ide o investičný projekt krytý z EU (POO), a preto projekt získa 2 body. Po
prenásobení koeficientom 5 investičný projekt získa do celkového hodnotenia 10 bodov. Za KPI získa
investičný projekt 6 bodov, keďže prínos investičného projektu je vysoký. Po prenásobení koeficientom
3 získa investičný projekt celkovo 18 bodov v tomto kritériu. V celkovom vyhodnotení získal investičný
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projekt 128 bodov, na základe ktorých bude zaradený do poradia v závislosti od výšky bodov.

Určenie investičných priorít
V súlade s vypracovanou metodikou MS SR vytvorí zoznam investičných projektov zoradený podľa priorít na
základe hodnotenia v súlade s pravidlami definovanými v metodike. MS SR môže určiť investičné priority
podľa typov14 investičných projektov, a to najmä v prípadoch, keď nie je možné ich vzájomné porovnanie.
V prípade nedoloženia všetkých potrebných podkladov na posúdenie, nebudú investičné projekty posúdené
a automaticky budú zaradené na koniec zverejneného zoznamu.
Finálnu verziu priorizovaného investičného plánu s harmonogramom MS SR zverejní, a následne bude
zverejňovať každoročne (resp. v prípade mimoriadnej požiadavky častejšie) aktualizovanú verziu. V
aktualizovanej verzii môže MS SR upraviť poradie priorít v závislosti od najnovších informácií, zoznamu
investičných projektov a aktuálnych potrieb rezortu15. V prípade potreby je možné po dohode s MF SR
aktualizovať zoznam investičných priorít aj počas kalendárneho roka.
Oddelenie prípravy a posudzovania investičných projektov MS SR na základe zásobníka investičných
projektov vypĺňa informácie priamo do šablóny – Hodnotiaca tabuľka, ktorá je súčasťou metodiky (pozri
Príloha 1 metodiky). Na základe vyplnenej šablóny Oddelenie priradí podľa metodiky k investičným
projektom body. Následne vytvorí a aktualizuje zoznam investičných projektov MS SR.

Príloha 1: Šablóna metodiky určovania priorít investičných
projektov

Priorizácia investícii
MS SR v2.xlsx

14
15

Samostatné určenie priorít pre IT oblasť, zvlášť rekonštrukcie, výstavbu budov, zvlášť obmeny vozového parku a pod.
V prípade nepredvídateľných udalostí, napr. pandémia Covid-19.
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