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PRÍHOVOR

Inštitút hospodárskej politiky, n.o. realizoval 
projekt „Informovanosť a participácia 
občanov v oblasti verejných financií na 
úrovni územnej samosprávy“  v rámci 
operačného programu Efektívna verejná 
správa, ktorého kľúčovým cieľom bolo 
poukázať na nové prístupy k 
programovému rozpočtovaniu na úrovni 
miestnych a regionálnych samospráv a k 
transparentnosti rozpočtovania, ako aj zistiť 
možnosti zapájania občanov do procesu 
rozpočtovania. Významným aspektom 
programového rozpočtovania územných 
samospráv je získanie dôvery obyvateľov 
územia k samosprávnym orgánom a ich 
činnosti pri narábaní s verejnými financiami. 
Osobitne významnou otázkou rozpočtovania 
sa stáva prepojenie finančných prostriedkov 
s všeobecne prospešnými projektmi. Ide o 
tzv. programový prístup k rozpočtovaniu. 
Zrozumiteľný a dobre vysvetlený rozpočet 
predstavuje pre obyvateľov základ 
pochopenia, že rozpočet je nástrojom 
dôveryhodného financovania. 
Inštitút hospodárskej politiky, n.o. 
predstavuje viaceré aspekty danej 
problematiky z hľadiska praktického 
využitia, konkrétne: Programový rozpočet 
ako manažérsky nástroj; Programový 
rozpočet ako realizátor SMART cieľov 
samosprávy; Tvorba participatívneho 
financovania územnej samosprávy; 
Informovanosť občanov o verejných 
financiách samosprávy; Význam 
vzdelávania a osvety  v oblasti verejných 
financií.

František Palko, 
riaditeľ Inštitútu hospodárskej politiky 

A k t u á l n e  t é m y  h l a v n e  v  o b l a s t i  v e r e j n ý c h  f i n a n c i í

Ako správne tvoriť a prepájať 
SMART ciele samosprávy s 
programovým rozpočtom 
SMART City (SC) je mesto, ktoré holisticky riadi a integračne naplňuje svoju 
dlhodobú (kvalitatívnu ako aj kvantitatívnu) stratégiu rozvoja, pričom kultivuje 
politické, spoločenské a priestorové prostredie mesta s cieľom zvýšiť kvalitu 
života, svoju atraktivitu, a obmedziť negatívne dopady na životné prostredie. 
Nasadením vhodných ICT technológií umožňuje občanom sa zapojiť do rozvoja 
svojho mesta a uplatniť svoje nápady a námety cez komunitné programy. 

Na to, aby sme mohli správne tvoriť a 
prepájať SMART ciele samosprávy s 
programovým rozpočtom je potrebné 
určiť priority, teda hlavné a vedľajšie 
ciele, následne podmienenosť medzi 
nimi, to znamená ako plnenie 
vedľajších cieľov ovplyvňuje plnenie 
hlavných cieľov.  
Častým problémom pri implementácii 
konceptu SMART je výber cieľov. 
Vzhľadom na ekonomické, sociálne, 
ľudské, technologické a iné obmedzenia 
je potrebné vyvarovať sa definovať 
ciele príliš široko. V súvislosti s tým je 
ďalším  problémom  kvantifikácia 
očakávaných cieľov, resp. medzi-cieľov. 
Dôvody, ktoré samosprávy vedú k 
zníženej alebo žiadnej kvantifikácii 
očakávaných cieľov,  možno zhrnúť 
nasledovne:

• Kvantifikácia nedáva zmysel;
• Obmedzená účelnosť

kvantifikácie;
• Výstupy nie sú vždy

kvantifikovateľné,
• Kvôli rýchlemu vývoju technológií

snaha o kvantifikáciu stráca
zmysel;

• Realizácia pilotných projektov
neumožňuje kvantifikáciu;

• Prínosy sú zložito definovateľné,
resp. nepriame;

• Pri plánovaní nie je možné presne
stanoviť.
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Zdroje ďalších informácií
Inštitút hospodárskej politiky, n.o. v rámci riešeného projektu spracoval materiál „METODIKA TVORBY SMART CIEĽOV NA ÚROVNI 

SAMOSPRÁVY V OBLASTI PROGRAMOVÉHO ROZPOČTOVANIA“

Z hľadiska obsahu sú rozhodujúce dve kritériá, ktoré 
musia ciele a ukazovatele spĺňať. Možno ich vyjadriť 
prostredníctvom týchto dvoch otázok:
 Robíme správne veci? Alebo ako efektívna je
samospráva pri dosahovaní cieľov, pričom ukazovatele
odrážajú mieru, do akej inteligentné mestské projekty
vyhovujú požiadavkám a očakávaniam;
 Robíme veci správne? Alebo, aká efektívna je
samospráva, pričom ukazovatele odrážajú mieru, do akej
projekty inteligentných miest prinášajú očakávané
výsledky pri minimálnych nákladoch.

Na to, aby sme vhodne formulovali ciele, potrebujeme 
identifikovať merateľné ukazovatele (meradlá), tieto môžeme 
rozdeliť na výsledkové a výstupové. Jednoduché vstupné alebo 
výstupné ukazovatele sú často ľahšie definovateľné a 
merateľné ako komplexné ukazovatele výsledku. Je to 
jednoduchá otázka spočítania osôb, peňazí, aktivít, pripojenia, 
súborov atď. 

Cieľové oblasti SMART podľa kategórií a pod-
kategórií

Príklad rozlíšenia 
jednotlivých 

ukazovateľov pri 
aplikácii SMART 

prvkov programového 
rozpočtovania 
samosprávy

Vstupné ukazovatele
• Dostupnosť prevádzkových dát v

reálnom čase
• Náklady na projekt / Zamestnanci

Súvisiace všeobecné SMART ukazovatele
• Rozvoj inteligentnej mestskej politiky
• Výdavky mesta
• Vstupy v rámci samosprávy
• Monitorovanie a hodnotenie

projektov inteligentných miest

Ukazovatele procesu
• Výpočet možností,

ktoré majú občania pri
komunikácii s obcou
(napr. telefón, pošta,
sociálne siete, médiá,
atď.)

• Zvýšená počítačová
gramotnosť starších
ľudí Ukazovatele výstupov

• Podiel domácností využívajúcich
inteligentné domáce
monitorovacie systémy

• Podiel domácností s
inteligentnými meračmi (v
členení podľa energetických
sietí)

• Integrovaný systém cestovného
pre verejnú dopravu

• Silné monitorovanie dažďa /
povodní prostredníctvom
opatrení ICT

Ukazovatele výsledku
• Miera dostupnosti/

pokrytia internetom,
• Používanie systémov

požičiavania e-bicyklov
• % celkových príjmov z

verejnej dopravy
získaných
prostredníctvom
zjednotených systémov
inteligentných kariet
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Ako správne tvoriť  participatívne 
financovanie územnej samosprávy

Samosprávny kraj pred zavedením 
participatívneho rozpočtu zisťuje, koľko 
miest a obcí na jeho území má už zavedené 
participatívne rozpočtovanie. Následne 
analyzuje pravidlá, ktoré v týchto mestách 
a obciach platia. Pokúsi sa s týmito 
mestami a obcamio dohodu na spoločnom 
postupe pri zbere a hlasovaní o projektoch. 
Potom spracuje pravidlá, ktoré sú 
univerzálne použiteľné pre ostatné mestá a 
obce v regióne a vyzve ich na zapojenie do 
spoločnej schémy participatívneho 
rozpočtovania.

V rámci spoločných pravidiel sa 
harmonizuje časový plán zberu projektov, 
spôsob ich podávania, ako aj spôsob 
hlasovania verejnosti o navrhovaných 
projektoch. Určia sa zodpovedné osoby 
(koordinátori) v jednotlivých zapojených 
samosprávach, ktorí budú následne 
navzájom kooperovať. Projekty sa rozdelia 
medzi mesto/obec a vyšší územný celok 
na základe kompetencií, alebo sa 
jednoducho určí percentuálny finančný 
podiel, akým príslušná samospráva 
prispeje na realizáciu projektov.

Participácia verejnosti na rozhodovaní o 
rozpočte sa zabezpečuje na spoločnej 
platforme (spoločná webová stránka), resp. 
stretnutia s občanmi sa plánujú tak, aby 
nedochádzalo k duplicitám. Náklady na 
zber, spracovanie a vyhodnocovanie 
projektov sú zdieľané medzi zapojenými 
samosprávami, alebo sa určí gestorská 
samospráva, ktorá bude zabezpečovať 
administratívnu podporu.

Zvýšenie miery participácie verejnosti na rozpočtových procesoch územnej samosprávy má viacero pozitívnych 
stránok. Jednou z nich je zvýšená kontrola rozhodnutí volených zástupcov, a tým pádom aj menší priestor na ich 
netransparentné správanie pri rozpočtových rozhodnutiach. Zamedzuje sa tak preferenčnému správaniu v 
prospech úzkej skupiny na úkor širokej verejnosti. 
Ďalším prínosom je vyššia občianska angažovanosť a posilňovanie miestnych komunít, ktoré sa aj týmto spôsobom 
zapájajú do verejného života.
Tieto formy participácie je možné aj vzájomne kombinovať, t.j. občania dostanú priestor na rozhodovanie o 
preferenciách ohľadne investičných rozhodnutí, ako aj samostatnú časť rozpočtu, v rámci ktorej sa môžu svojimi 
projektami zapojiť do súťaže o verejné zdroje.

Príklad 
prepojenia 

participatívnych 
rozpočtov 

(PART)

Zdroje ďalších informácií
Inštitút hospodárskej politiky, n.o. v rámci riešeného projektu spracoval materiál „KONCEPCIA PARTICIPÁCIE OBČANOV V 

OBLASTI VEREJNÝCH FINANCIÍ NA ÚROVNI ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY.“
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Fungovanie samosprávy obcí, miest a 
vyšších územných celkov v podmienkach 
Slovenskej republiky sa realizuje na 
demokratických princípoch v zmysle 
Ústavy Slovenskej republiky, ústavných 
zákonov, zákonov a ostatných právnych 
predpisov. Ich súčasťou je uplatňovanie 
princípu demokratického výkonu moci 
občanmi, ktorý sa realizuje nepriamo 
prostredníctvom zástupcov, ktorých si 
občania volia ako poslancov obecných, 
mestských, či krajských zastupiteľstiev, 
starostov, primátorov, či predsedov 
vyšších územných celkov. 

Na druhej strane však existuje možnosť 
občanov priamo realizovať princíp 
demokratického výkonu 
prostredníctvom priamej účasti na 
zasadnutiach obecného, mestského, či 
krajského zastupiteľstva, na rôznych 
verejných zhromaždeniach zvolaných 
samosprávou, členstvom a činnosťou v 
obecných komisiách, hlasovaním v 
referendách, účasťou na kultúrnych, 
vzdelávacích a iných podujatiach 
organizovaných samosprávou a pod.. 

Na to, aby občania mohli svoje právo 
demokratického výkonu moci 
plnohodnotne uplatniť, potrebujú byť v 
tejto problematike vzdelaní, pripravení a 
najmä patričným spôsobom informovaní. 

Ako správne informovať občanov o verejných 
financiách samosprávy

Do popredia sa tak dostáva otázka 
účasti verejnosti na spravovaní územia, 
najmä otázka rozsahu, foriem, procesov, 
nástrojov a legislatívneho rámca 
občianskej participácie, osobitne v 
procesoch plánovania, schvaľovania, 
implementácie, kontroly a hodnotenia 
rozvoja územia (regiónu). Moderná 
územná samospráva sa usiluje o 
spokojnosť a kvalitný život všetkých 
obyvateľov, ktorí žijú na jej území, vníma 
a rešpektuje potreby ľudí, využíva 
orgány, inštitúcie a legislatívne rámce na 
presadzovanie moderných verejných 
politík a zapája obyvateľov do procesu 
budovania súladu medzi verejnou 
správou a občanmi územia. 

Občania tak majú právo zúčastňovať sa 
na správe vecí verejných, teda môžu 
uplatňovať právo občianskej participácie. 
Tieto možnosti vytvárajú základy na 
posilnenie procesov vzájomného učenia 
sa a vytváranie novej kvality vzťahov v 
spoločnosti obce, mesta a vyššieho 
územného celku na báze dôvery medzi 
jednotlivými aktérmi.

Pokračovanie na str. 5
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Zapojenie (participácia) občanov do 
chodu vecí verejných vytvára prostredie 
pre zefektívnenie spolupráce medzi 
samosprávou a občanmi, prináša nové 
rozvojové impulzy pri manažmente 
územia, vedie k pozitívnejšiemu obrazu 
obce (regiónu) a výsledkov práce 
územného zastupiteľstva obce/mesta 
alebo samosprávneho kraja v očiach 
obyvateľov, verejnosti, médií a 
potenciálnych investorov. Z tohto 
dôvodu je nevyhnutné prizvať a zapojiť 
obyvateľov obce/mesta a regiónu do 
plánovania opatrení, ktoré sa viažu k 
implementácii jednotlivých verejných 
politík na území, v ktorom žijú. 
Úspešnosť realizácie rozvojových 
zámerov v území obce (mesta) súvisí aj s 
akceptáciou zámerov u obyvateľov, ktorí 
predstavujú významné subjekty v 
procese tvorby a realizácie rozvojových 
návrhov, najmä ako nositelia identity 
územia obce i regiónu. 

Doterajšie metódy komunikácie s občanmi ako informovanie, 
verejné zhromaždenia, iniciatívy občanov, miestne referendum je 
potrebné doplniť o nové formy  občianskej participácie na správe 
vecí verejných.

• Participácia občanov na spracovaní
vízie budúcnosti obce či regiónu,
formulovanie programov a riešenie
konfliktov formou diskusií s
verejnosťou;

• Na dialógu so zastupiteľstvom a
jeho členmi ku konkrétnym
stratégiám a programom rozvoja
územia;

• Na celom cykle tvorby rozpočtu,
vrátene návrhov rozpočtu a jeho
čerpania, ako aj hodnotenia
vynaložených verejných financií z
hľadiska účelnosti a efektívnosti,
ako aj programovej štruktúry.

• Začlenenie (inklúzia) občanov do
dialógu ku konkrétnym stratégiám
a programom;

• Vytvorenie ad hoc diskusných
skupín alebo tzv. fokusových
skupín, pričom každá skupina má
svoj poznatkový a hodnotový
systém a vlastný spôsob
argumentácie a hodnotenia;

• Posilnenie procesov vzájomného učenia sa a vytváranie novej kvality vzťahov
v spoločnosti na báze dôvery medzi jednotlivými aktérmi;

• Participácia prostredníctvom nových informačno-komunikačných technológií
vrátane interaktívnych portálov, sociálnych sietí a prostredníctvom priamej
prepojenosti s portálmi e-governmentu.
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Dokončenie zo str. 4
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MIERA NÁHRADY MZDY VEREJNÝM DÔCHODKOM (%)Na základe prieskumu (2020), ktorý 
sme uskutočnili v našej cieľovej 
skupine, sa potvrdilo, že kľúčovú 
úlohu v informovanosti občanov 
zohrávajú samosprávy:  

a) Vedomostná úroveň občanov
v oblasti pochopenia podstaty
verejných financií, pojmov, metodík a
postupov platných pri schvaľovaní,
rozdeľovaní a čerpaní verejných
financií sa musí zvyšovať aj
prostredníctvom samosprávy 
poskytovaním požadovaných 
informácií občanom. 
b) Zverejňovanie vybraných
informácií a dokumentov pre občanov
je potrebné spracovať v podobe
zrozumiteľnej pre laikov a špecificky
prispôsobenej pre vybrané skupiny
občanov, napríklad mladých, či
seniorov.
c) Komunikácia samosprávy s
vybranými skupinami občanov sa má
riadiť zásadami transparentnosti,
relevantnosti, primeranosti a úrovni
dosiahnutého vzdelania občanov.

Rozpočet pre občanov
Podľa príkladov najlepšej praxe by mal rozpočet pre občanov obsahovať nasledovné informácie, avšak tieto by mali byť 
spracované formou, ktorá je prístupná pre širokú verejnosť, t.j. neodborníkov v rozpočtovej či finančnej oblasti. To znamená 
jednak použitie jednoduchšieho jazyka, ako aj využitie grafických prvkov na zobrazenie číselných údajov z rozpočtu (grafy, 
porovnania).

•  Popis predpokladov tvorby rozpočtu
(ekonomický vývoj)

•  Popis rozpočtového procesu
•  Vysvetlenie odhadu príjmov
•  Priority na strane výdavkov
•  Významné nové opatrenia
•  Špecifické informácie o oblastiach (napr.

školstvo, doprava)
•  Slovníček pojmov
•  Kontaktné informácie
•  Popis rizík a opatrenia na ich

predchádzanie
•  Stav dlhovej zaťaženosti vrátane

využívaných nástrojov
•  Stav rezerv, aktív a pasív

Zdroje ďalších informácií
Inštitút hospodárskej politiky, n.o. v rámci riešeného projektu spracoval dokumenty: 
• „KONCEPCIA INFORMOVANOSTI OBČANOV V OBLASTI VEREJNÝCH FINANCIÍ  NA ÚROVNI
ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY“
• „METODIKA TVORBY OBČIANSKEHO ROZPOČTU ÚZEMNÝCH SAMOSPRÁV“
a dva aplikačné príklady:
• „Občiansky rozpočet obce Košeca“
• „Občiansky rozpočet Trenčianskeho samosprávneho kraja“
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Nové prístupy ku komunikácii a spolupráci s obyvateľmi

Zodpovednosť územnej samosprávy 
za správu a rozvoj územia si 
vyžaduje posilnenie komunikácie 
medzi verejným a súkromným 
sektorom. Doterajšie metódy 
komunikácie s občanmi ako 
informovanie, verejné zhromaždenia, 
iniciatívy občanov, miestne 
referendum je potrebné doplniť o 
nové formy  občianskej participácie 
na správe vecí verejných.

Participácia občanov vyžaduje, aby 
boli pripravení na spoluprácu so 
samosprávou. Výsledný efekt môže 
byť obojstranne  prospešný najmä 
vtedy, keď prináša nové rozvojové 
impulzy pri manažmente územia, 
vedie k pozitívnejšiemu obrazu obce, 
mesta, regiónu a výsledkov práce 
územného zastupiteľstva obce, mesta 
alebo samosprávneho kraja v očiach 
obyvateľov, verejnosti, médií a 
potenciálnych investorov.

Význam vzdelávania a osvety v oblasti 
verejných financií

POCHOPENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU, KTORÝ SPRACÚVA SAMOSPRÁVA 
OBCE (MESTA, VÚC), POTREBUJE, ABY SAMOSPRÁVY V KOMUNIKÁCII S 
OBČANMI VOLILA PREMYSLENÝ, ZROZUMITEĽNÝ A JASNÝ SPÔSOB 
PREDKLADANIA INFORMÁCIÍ. MEDZI POCHOPENÍM OSOBNÝCH FINANCIÍ, 
RODINNÉHO ROZPOČTU A VEREJNÝCH FINANCIÍ EXISTUJE VÝZNAMNÁ 
SÚVISLOSŤ. MIERU CHÁPANIA FINANČNÝCH POJMOV, VZŤAHOV A RIZÍK S 
NAKLADANÍ S OSOBNÝMI, RODINNÝMI A VEREJNÝMI FINANCIAMI MÔŽEME 
OZNAČIŤ AKO FINANČNÚ GRAMOTNOSŤ.  

Pokračovanie na str. 7

• - Občania sa na základe výzvy môžu zúčastniť na spracovaní vízie budúcnosti obce či regiónu, alebo
môžu určiť svojho zástupcu, ktorý ich bude zastupovať a priebežne informovať. Samospráva v styku s
občanmi podporuje v príprave rozvojových plánov a programov verejné diskusie, okrúhle stoly s
odborníkmi, zástupcami mimovládnych organizácií a občianskych združení, ktoré majú záujem na riešení
aktuálnych problémov a rozvojových dokumentov.

• - Občania sa môžu zapájať do dialógu ku konkrétnym stratégiám a programom, ktoré predkladá
samospráva. Majú právo navštíviť a pohovoriť so starostom, alebo starosta sám vyhľadáva občanov,
ktorých návrhy rezonujú medzi obyvateľmi a ktorí sú formálnymi alebo neformálnymi predstaviteľmi
občianskych skupín.

• - Samospráva môže k otvoreným otázkam vytvárať príležitostné (ad hoc) diskusné skupiny, ktoré sú
zamerané na konkrétnu problematiku tzv. fokusové skupiny.

• - Predstavitelia samosprávy majú mať jasno v tom, že každá diskusná skupina má vlastný poznatkový a
hodnotový systém a vlastný spôsob argumentácie a hodnotenia. Skúsenosti naznačujú, že diskusné
skupiny musia byť vyvážené, aby sa nepresadil „hlasnejší“ názor, ktorý nemusí priniesť všeobecne
prospešný návrh riešenia.

• - Boduje tá samospráva, ktorá dbá o dobré vzťahy s obyvateľmi obce, podporuje výmenu informácií a
názov a víta posilnenie procesov vzájomného učenia sa. Tým  sa vytvára nová kvalita vzťahov medzi
samosprávou a obyvateľmi a prehlbuje vzájomná dôvera.
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Nástup nových informačno-
komunikačných technológií

Zdroje ďalších informácií
Inštitút hospodárskej politiky, n.o. v rámci riešeného 

projektu spracoval dokumenty:
• "Koncepcia vzdelávaco-osvetového programu Finančná

gramotnosť dôchodcov ako fokusovej skupiny občanov 62
+ a mladých do 26 rokov"

• „Sylabus vzdelávaco-osvetového programu občiansky 
rozpočet pre dôchodcov"

• "Sylabus vzdelávaco-osvetového programu Občiansky 
rozpočet pre finančnú gramotnosť mladých ao fokusovej 
skupiny občanov"

NÁZORY

Dokončenie zo str. 6

V súčasnosti získavajú na vážnosti tie samosprávy, ktoré 
posilňujú využívanie nových informačno-komunikačných 
technológií v styku a komunikácii s obyvateľmi. Ide najmä o 
využívanie interaktívnych portálov, sociálnych sietí a 
priamej prepojenosti samosprávy s portálmi e-governmentu.

Generačné špecifiká

Úspešné sú tie územné samosprávy, ktoré si uvedomujú, 
že populácia obce, mesta alebo regiónu pozostáva z 
príslušníkov rôznych generácií, od detí predškolského 
veku, žiakov, študentov, mladých zamestnancov, 
živnostníkov, ľudí v produktívnom aj poproduktívnom 
veku a seniorskej generácie po odchode do dôchodku. 
Odlišujú sa nielen vekom, vzdelaním, dosiahnutou 
úrovňou prosperity, ale aj možnosťami a postojom k 
využívaniu nových informačných technológií. Preto 
územné samosprávy uvážlivo využívajú nielen moderné, 
ale aj tradičné a klasické formy komunikácie a spolupráce s 
obyvateľmi. Okrem web stránky a sociálnych sietí 
využívajú obecný rozhlas, miestnu alebo regionálnu 
televíziu, obecné noviny alebo informačný spravodaj, 
osobné stretnutia volených predstaviteľov samosprávy s 
občanmi, dni obce, kultúrne podujatia, pamätné dni a 
podobne. Počas pandémie sa niektoré významné aktivity 
samosprávy, ako napr. schvaľovanie rozpočtu, boli 
občanom prístupné online. 

Osvetové podujatia na zvýšenie informovanosti občanov

Šírenie poznatkov a zvyšovanie informovanosti je mimoriadne dôležité v oblasti verejných financií. Rozhodujúca je 
úroveň finančnej gramotnosti obyvateľov, ktorú možno zvyšovať osvetovými, náučnými a vzdelávacími podujatia. 
Prieskumy ukázali, že obyvatelia potrebujú aktuálne poznatky a vysvetlenie podstaty vo viacerých oblastiach osobných aj 
verejných financií. Mnohí sú presvedčení, že osobné a rodinné financie dokážu sami riadiť bez problémov, ale životná 
prax ukazuje, že to tak vo viacerých prípadoch nie je. 

V oblasti verejných financií má územná samospráva možnosti zamerať sa na zvyšovanie informovanosti ohľadom 
podstaty tvorby, rozdeľovania a čerpania verejných rozpočtov,  miestnych daní a poplatkov a najmä kompetencií 
samosprávy v týchto záležitostiach. 

Každá generačná skupina si vyžaduje osobitný prístup. Zvláštnu pozornosť si vyžaduje 
seniorská generácia. Podľa zistení majú seniori z obcí a miest záujem o zvyšovanie 
informovanosti v týchto otázkach:

a) Participácia občanov v oblasti

verejných financií,

b) Finančná zodpovednosť a

prijímanie rozhodnutí,

c) Finančná gramotnosť  a

d) Človek vo sfére peňazí.
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NÁZORY

Návrh odporúčaní k zefektívneniu 
riadenia verejných financií na úrovni 
územnej samosprávy:

• Rôznymi formami komunikovať
možnosť pripomienkovať návrh
rozpočtu a odprezentovať rozpočet v
zrozumiteľnej forme,

• Zabezpečiť  viditeľný odkaz na
webstránke a priamy prístup k
pripomienkovaniu rozpočtu,

• Uviesť informáciu o spôsobe a lehote
na predkladanie pripomienok,

• Informovať o výsledku
pripomienkovania na webstránke aj v
prípade, že neboli predložené žiadne
pripomienky;

• Zvážiť možnosť pre občanov klásť otázky v rámci pripomienkovania rozpočtu a dostať odpoveď, resp. ponúknuť túto možnosť aj v
priebehu rozpočtového roka;

• Využiť už spomenuté možnosti zlepšenia zrozumiteľnosti a prehľadnosti rozpočtovej dokumentácie a textu pre občanov s cieľom
podporiť ich angažovanosť v oblasti verejných financií;

• Podporovať realizáciu participatívneho rozpočtovania;
• Venovať pozornosť osvete a vzdelávaniu rôznych cieľových skupín v oblasti verejných financií.
• Aplikovať užšie prepojenia programovému rozpočtu so strategickými cieľmi samosprávy, napríklad prostredníctvom využitia techniky

logického rámca programu. (Logický rámec umožňuje vykresliť tzv. teóriu zmeny alebo teóriu programu, teda logiku toho ako a prečo
konkrétny dizajn programu vedie k dosiahnutiu zámeru, dlhodobých výsledkov a zamýšľaných vplyvov (dopadu); smerom k verejnosti 
uľahčuje komunikovať ako program rieši konkrétny problém);

• Zostavenie logického rámca programu v začiatkoch aspoň pre výdavkovo významné oblasti;
• Formulácia kvalitných merateľných ukazovateľov výstupu a kvalitatívnych výsledkových ukazovateľov podľa princípu SMART, ktoré

logicky súvisia so zámerom a cieľmi programu;

Praktický príklad  
Efektívnejšie verejné 

financie

Dôležitým ukazovateľom transparentnosti verejných financií je správna informovanosť 
a aj participácia verejnosti na príprave rozpočtovej dokumentácie a jej schvaľovaní. Na 
základe dobrej prax možno konštatovať, že verejná konzultácia by mala prebehnúť pred 
schválením rozpočtu zastupiteľstvom, a to buď v úvodnej fáze procesu prípravy 
rozpočtu alebo vo fáze preskúmania rozpočtu na rokovaní zastupiteľstva, vrátane 
preskúmania odbornými komisiami. Takto realizovaná verejná konzultácia k návrhom 
alebo úprave programov následne odráža snahu zohľadniť potreby a požiadavky 
občanov. Verejná konzultácia k veľkým investičným projektom by sa mala uskutočniť 
počas prípravy projektov (môže byť aj súčasťou pripomienkovania kapitálového 
rozpočtu) a samospráva by mala sprístupniť kľúčové výsledky ekonomickej analýzy 
investičných projektov. Pre podporu verejnej konzultácie by verejnosť mala mať prístup 
k informáciám o návrhu rozpočtu (vrátane programov a plánovaných investícií) v 
dostupnej, ľahko čitateľnej a zrozumiteľnej forme.  Aby takáto verejná konzultácia 
splnila svoj účel, po jej ukončení by mal byť zverejnený prehľad pripomienok a 
stanovisko k ich zohľadneniu v návrhu rozpočtu. 

Pokračovanie na str. 9
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NÁZORY

• Možné vytvorenie databázy alebo klasifikácie vhodných indikátorov pre
jednotlivé programy pri zohľadnení ich výpovednej hodnoty, väzby na
ukazovatele vyššej úrovne podľa logického rámca programu, väzby na
strategické ciele samosprávy a verejnej politiky a pri zohľadnení
administratívnej náročnosti a nákladov na zber údajov;

• Formulácie cieľov a merateľných ukazovateľov pre investičné projekty a ich
zaradenie do programov, ktorých sa vecne týkajú (namiesto osobitného
programu pre investičné akcie samosprávy s cieľom „zabezpečiť realizáciu
investičných akcií“);

• Lepšia prezentácia administratívnych programov – napríklad prostredníctvom
ukazovateľov  efektívnosti a kvality - dodržanie lehôt pre zverejňovanie
rozpočtu, podiel splátok úverov alebo pohľadávok v lehote/po lehote splatnosti,
podiel výberu miestnych daní na celkovom predpise, iné útvary napr. % úspešne
zrealizovaných verejných obstarávaní,  % vybavených žiadostí v stanovenej
lehote,

• Zjednodušenia programovej štruktúry podľa potreby do menšieho počtu prvkov a
redukcie častí programovej štruktúry s minimálnou alokáciou finančných
prostriedkov, ktoré navyšujú počet merateľných ukazovateľov, pretože
ukazovatele sa musia aj tu povinne formulovať;

• Správne zadefinovať programy a názvy programov vo väzbe na účel
financovania;

• Tvorba informačných listov o programoch, resp. aspoň o výdavkovo významných
programoch samosprávy;

• Komunikácia plánovaných a skutočne dosiahnutých výsledkov občanom v
zrozumiteľnej forme a so zameraním na prínos alebo dopad pre občana;

Zdroje ďalších informácií
Inštitút hospodárskej politiky, 
n.o. v rámci riešeného projektu
spracoval dokumenty:

• „Posúdenie systému
finančného manažmentu vo
väzbe na informovanosť a
participáciu občanov v oblasti
verejných financií na úrovni
územnej samosprávy“

Digitálna transformácia spoločnosti zasahuje všetky oblasti života obyvateľov štátu a 
príslušných územných samospráv. Preto sa štátne inštitúcie a územné samosprávy 
usilujú zabezpečiť v maximálnom možnom rozsahu požadované informácie pre 
občanov prostredníctvom digitálnych sietí a ďalších komunikačných kanálov (mestské 
a regionálne televízie, internetové platformy a portály, a iné). Občania majú právo 
zapájať sa do konzultácií, diskusií a sledovať schvaľovacie procesy, ktoré sa týkajú 
zabezpečovania štandardov kvality na samosprávnom území. Mnohé samosprávne 
subjekty (úrady VÚC, mestské úrady) veľmi dôsledne postupujú v zmysle platných 
zákonov a umožňujú svojim obyvateľom, aby sa mohli v pripomienkovom konaní 
vyjadrovať k návrhu rozpočtu a dokonca poskytujú občanom možnosť sledovať 
zasadnutia zastupiteľstiev kraja alebo mesta za pomoci digitálnych technológií (online 
prenosy z rokovania).  
Nič však nenahradí priamu ľudskú komunikáciu medzi predstaviteľmi samosprávy a 
občanmi. Je potešiteľné konštatovať, že v samosprávach na Slovensku sa začína 
výrazne uplatňovať princíp transparentnosti a prístupnosti informácií občanom pod 
heslom „Otvorená samospráva“.  K uplatňovaniu princípu transparentnosti a 
spoločenskej zodpovednosti patrí aj budovanie vzťahov s občanmi na princípe dôvery a 
vzájomného rešpektu, ktoré sa rozvíjajú v komunikácii samosprávy s občanmi, 
poskytovaní žiaducich informácií o pôsobnosti samosprávy a jej rozhodovaní, otázky 
rozpočtovania nevynímajúc.
Ďalšie informácie k jednotlivým témam tohto dokumentu budú v rámci otvorenej 
politiky zverejnené na webstránke Inštitútu hospodárskej politiky, n.p. www.ihp.sk

Slovo na záver
Autorský kolektív: 

JUDr. Ing. František Palko - hlavný 
expert 

PhDr. Silvia Matúšová, PhD. - 
odborník senior

Ing. Marián Kováč, PhD. - expert 

Ing. Alena Šránková -  expertka 
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Mgr. Magdaléna Palková - expertka
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