
   
 
 

    Rozpočet bližšie k občanom 
     Tlačová správa IHP a TNUAD 

 
Trenčín, 7. jún 2021 

 
 Dnes v Trenčíne sa konala tlačová konferencia Inštitútu hospodárskej politiky, n.o. a 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pri príležitosti ukončenia spoločného 
projektu „Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej 
samosprávy.  Tento dvojročný projekt sa mohol uskutočniť vďaka finančnej podpore 
prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ v rámci operačného programu Efektívna verejná správa.  

  
Jeho cieľom bolo pomôcť 18 územným samosprávam zlepšiť proces participácie občanov 

na tvorbe ich rozpočtu a navrhnúť spôsoby, ako zvýšiť informovanosť obyvateľov, ktorí žijú na 
území týchto samospráv o používaní verejných zdrojov z rozpočtov územných samospráv. 
„Snahou projektového tímu IHP bolo pomôcť 18 subjektom územnej samosprávy, z toho trom 
vyšším územným celkom v implementácii metód rozpočtového procesu, ktoré sú dnes v krajinách 
EÚ a OECD veľmi aktuálne. Spoločným menovateľom týchto trendov je zvýšenie informovanosti 
občanov o celom kolobehu tvorby rozpočtu a jeho využívania a tiež rozvíjanie ich participácie  
pri jeho tvorbe“, povedal František Palko, riaditeľ IHP, n.o. 

 
Predmetom záujmu tohto projektu boli štyri kľúčové okruhy: 
 
1. Posilnenie funkcie programového rozpočtovania prostredníctvom stanovenia SMART 

ukazovateľov pri tvorbe strategických dokumentov pre identifikáciu rozpočtových 
priorít 

2. Ďalšie skvalitnenie a rozšírenie participácie občanov na tvorbe rozpočtu 

3. Zvýšenie informovanosti občanov o rozpočte prostredníctvom „občianskeho 
rozpočtu“ 

4. Zvýšenie vzdelanostnej úrovne občanov v oblasti verejných financií pre seniorov 

V prípade prvého okruhu sa projektový tím zameral na analyzovanie súčasnej úrovne 
programového rozpočtovania v podmienkach subjektov územnej samosprávy a na jeho základe 
navrhol ďalšie opatrenia pre ešte prehľadnejšie rozpočtovanie podľa jednotlivých programov, 
aby obyvatelia na území kraja, mesta, či obce videli na čo a s kým efektom sa využívajú verejné 
zdroje na území, kde žijú.  

 
V druhej oblasti, ktorá sa týka samotnej participácie občanov na tvorbe rozpočtu sa 

projekt zameral na identifikáciu oblastí, v ktorých sa môžu občania angažovať pri tvorbe 
rozpočtu a navrhol techniky, ako možno proces zapojenia občanov pri rozhodovaní o využívaní 
verejných zdrojov skvalitniť a zefektívniť.  
 „V prípade zvýšenia informovanosti občanov o tom, čo sa deje s ich verejnými zdrojmi 
sme vytvorili pilotné občianske rozpočty pre niektoré zo skúmaných územných samospráv, medzi 
nimi je aj Trenčiansky samosprávny kraj. Ľudia sa tak môžu v zrozumiteľnej forme dozvedieť 
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o tom, na čo všetko a v akej výške používa vedenie kraja verejné zdroje na rôzne výdavkové 
politiky, ktoré majú byť určené občanom na území kraja, mesta, či obce“, informoval F. Palko  
Súčasťou projektu bola aj vzdelávacia dimenzia, v ktorej aktívnu úlohu zohrala Trenčianska 
univerzita A. Dubčeka, ktorá v rámci univerzity tretieho veku zorganizovala blokové štúdium 
pre jej účastníkov v tejto oblasti. „Všetky projektové aktivity, najmä činnosti v oblasti 
participácie občanov na tvorbe rozpočtu a stratégii obcí, miest a krajov je možné zabezpečiť 
efektívne len vtedy, keď sa zvýši vzdelanostná úroveň obyvateľov v oblasti finančnej gramotnosti 
práve v sfére verejných financií. A práve generácia seniorov je významnou súčasťou komunity na 
území krajov, miest a obcí, ktorí v procese participácie na tvorbe rozpočtov môžu zohrávať 
významnú úlohu“,  povedal Jozef Habánik, rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 
v Trenčíne a zároveň koordinátor odborných aktivít tohto projektu. 
 

Projektový tím vytvoril aj tzv. Praktikum pre územné samosprávy na Slovensku, ktoré 
tvorí rad odporúčaní a námetov ako zlepšiť riadenie ich financií. Poskytne ho krajom, mestám 
a obciam na Slovensku ako inšpiráciu pre vtiahnutie občanov do rozhodovania o verejných 
zdrojov a tiež pre zlepšenie ich informovania o využívaní týchto zdrojov. 

 
 
 
 
 

 
 
František Palko 
 

      Riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky,n.o. 
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