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Úvod

Od konca 90-tych rokov sa objavilo viacero iniciatív zameraných na zvyšovanie 

transparentnosti vo verejných financiách. Jednak ide o medzinárodné organizácie, 

ktoré sa snažia uplatňovať najlepšie skúsenosti svojich členských krajín v tejto oblasti. 

Na druhej strane ide o iniciatívy neziskového mimovládneho sektora, ktorý sa snaží 

presvedčiť vlády aby vo väčšej miere sprístupňovali informácie svojim obyvateľom a 

zároveň ich viac zapájali do rozhodovacích procesov o verejných politikách.

Medzinárodný menový fond (IMF) vydal v roku 2014 kódex rozpočtovej 

transparentnosti (Fiscal Transparency Code ), v ktorom popisuje medzinárodné 

štandardy pri zverejňovaní rozpočtových informácii. IMF takisto realizuje hodnotenia 

krajín, akým spôsobom dodržiavajú tieto pravidlá a kde existuje priestor na zlepšenie. 

Tieto hodnotenia sa realizujú na vyžiadanie, t.j. nie sú realizované ak krajina nemá 

o toto hodnotenie záujem. Výsledky hodnotení sú dostupné na stránke IMF. V roku 

2018 vydal IMF aj praktickú príručku akým spôsobom uplatniť odporúčania z kódexu 

rozpočtovej zodpovednosti v praxi. 

Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD) vydala v roku 2001 

príručku o informovaní a zapojení verejnosti do rozhodovacích procesov pri tvorbe 

verejnej politiky (Handbook on Information, Consultation and Public Participation 

in Policy-Making ). OECD vo tejto publikácii rozoznáva tri formy interakcie medzi 

vládami (organizáciami verejného sektora) a občanmi:

1. vláda poskytuje verejnosti informácie (jednostranný tok informácii)

2. vláda sa pýta občanov na názor na rôzne oblasti verejnej politiky (konzultatívna 

tvorba verejnej politiky)

3. občania sú aktívne zapojení do rozhodovania vlády a procesov tvorby verejnej 

politiky (interaktívna tvorba verejnej politiky)

V roku 2002 OECD vydalo dokument o najlepších praktikách v oblasti rozpočtovej 

transparentnosti (Best Practices for Budget Transparency ), v ktorom uvádza príklady 

dobrej praxe pri príprave základných rozpočtových dokumentov. OECD v tomto 

dokumente odporúča, čo by mali rozpočty obsahovať a ako by mali zohľadňovať 

štandardy kvality a integrity.
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V roku 2010 vydalo OECD praktickú príručku pre tvorbu rozpočtu pre občanov 

(Producing a Citizens’ Guide to the Budget: Why, What and How? ), v ktorej popisuje 

dôvody tvorby tohto dokumentu, jeho obsah, aj skúsenosti vybraných krajín s jeho 

uverejňovaním.

Open Budget Initiative je globálna iniciatíva mimovládneho sektora vedená 

organizáciou International Budget Partnership (IBP) zameraná na posilnenie 

verejného prístupu k informáciám o rozpočte a na prijatie kvalitných a zodpovedných 

rozpočtových systémov, ktorá pôsobí vo vyše 150 krajinách sveta.

V roku 2012 vydalo IBP príručku na tvorbu rozpočtu pre občanov (The Power Of 

Making It Simple: A Government Guide To Developing Citizens Budgets ), ktorá je 

praktickým návodom ako zostaviť a distribuovať tento dokument.

Táto metodika sa opiera o všetky spomínané princípy a dokumenty a snaží sa o ich 

pretavenie do stručného a praktického návodu na zostavenie rozpočtu pre občanov 

v podmienkach slovenskej samosprávy.
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Rozdiel medzi rozpočtom 
pre občanov a partici -
patívnym rozpočtom

Rozpočet pre občanov (resp. rozpočet pre ľudí, anglicky citizen’s budget) zrozumiteľnou 

formou vysvetľuje širokej verejnosti údaje, ktoré sú obsiahnuté v rozpočte príslušnej 

organizácie. Mal by byť dostupný čo najširšiemu publiku, a to aj z hľadiska distribúcie 

obsahu, aj z hľadiska použitých výrazových prostriedkov (jazyka a grafických prvkov).

Participatívny rozpočet (niekedy aj občiansky rozpočet) predstavuje spôsob 

aktívneho zapojenia sa verejnosti do rozhodovania o využití verejných prostriedkov z 

rozpočtu. Zvyčajne sa občania do tvorby rozpočtu zapájajú formou vyčlenenia vopred 

definovanej sumy v rozpočte, vyčlenenej pre projekty navrhované verejnosťou, resp. 

formou hlasovania o prioritách v rámci investičných výdavkoch.

Z hľadiska interakcie s občanmi predstavuje rozpočet pre občanov prvú kategóriu, 

kedy samospráva poskytuje informácie verejnosti.

Z hľadiska interakcie s občanmi predstavuje participatívny rozpočet druhú až tretiu 

kategóriu, kedy obyvatelia spolurozhodujú o smerovaní verejných výdavkov.
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Charakteristické črty 
rozpočtu pre občanov

Rozpočet pre občanov je dokument vysvetľujúci rozpočet nezaujatým spôsobom 

a dodržiava pritom štandardy úplnosti, spoľahlivosti a relevantnosti. Napriek jeho 

obsahovej a výrazovej jednoduchosti by malo ísť o objektívny a technický dokument, 

nie o politickú deklaráciu. Nemal by teda byť marketingovým nástrojom informujúcim 

o úspechoch samosprávy v oblasti fiškálnej politiky.

Rozpočet pre občanov sa sústredí na rozpočtové plány do budúcna, teda nie je 

hodnotením uplynulých rozpočtových rokov. Zverejňuje sa približne v rovnaký čas ako 

rozpočet, resp. krátko po jeho schválení v zastupiteľstve. Obsahuje všetky podstatné 

informácie o rozpočte.

Tento dokument pripravuje vláda (národná, regionálna či miestna) v dialógu s 

verejnosťou (zastúpenej napr. mimovládnymi organizáciami). Rozpočet pre občanov 

umožňuje bežným obyvateľom porozumieť rozpočtu, slúži ako vstupná brána k viac 

informáciám o hospodárení s verejnými financiami.

Rozpočet pre občanov je dostupný aspoň v oficiálnych jazykoch krajiny, na 

zmiešaných národnostných územiach by mal byť dostupný aj v jazyku menšín. Je 

distribuovaný širokej verejnosti, či už v tlačenej forme alebo elektronicky.
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Formy rozpočtu 
Sprístupňovanie informácii prostredníctvom rozpočtu pre občanov môže mať rôzne 

formy. Historicky najviac rozšírená bola dokumentová forma, ktorú postupne s 

dostupnosťou technologických možností zobrazovania údajov nahrádzajú rôzne 

elektronické formy.

S rozšírením dostupnosti internetu môžeme za modernejšiu „dokumentovú“ formu 

považovať aj publikácie v elektronickom formáte (napr. PDF), ktoré sú dostupné 

na stiahnutie pre záujemcov na webovom sídle organizácie. Nejde teda o tradičnú 

tlačenú verziu dokumentu, ale spôsob jeho spracovania je rovnaký, líšia sa len 

spôsobom distribúcie.

V období, kedy rozpočtová dokumentácia nebola prístupná na internete, sa vyhotovovali 

skrátené sumarizačné verzie v tlačenej podobe. Tieto boli určené na distribúciu 

verejnosti, či už formou samostatnej publikácie, alebo ako príloha nejakého periodika. 

Na Slovensku sa v roku 2004 použil formát prílohy týždenníka Trend , kde boli širšej 

verejnosti prezentované hlavné údaje rozpočtu, ako aj zmeny, ktorými prechádzala 

metodika zostavovania rozpočtu.

Ďalším, dá sa povedať ideálnym spôsobom, ako vysvetliť komplikované rozpočtové 

vzťahy, je použitie grafických prvkov. Ide o infografiky, schémy, diagramy, rôzne 

typy grafov a pod. Príkladom môže byť projekt vesmír verejných výdavkov od 

neziskovej mimovládnej organizácie INESS . K nim by samozrejme mal byť poskytnutý 

aj sprievodný popis, ktorý by interpretoval prezentované grafické prvky.

Dokumentová forma je charakteristická tým, že je pripravená ako expertné vysvetlenie 

rozpočtu jednoduchou formou, neumožňuje však žiadnu interakciu s verejnosťou 

ktorej sú informácie o rozpočte adresované. Ide o jednostrannú komunikáciu medzi 

organizáciou a občanmi.

Dokumentová forma
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Najjednoduchšou elektronickou formou prezentácie rozpočtu sú rôzne animácie a 

videá. Vzhľadom k presunu konzumácie informačného obsahu na elektronické kanály 

(internet, sociálne siete) a skracovaniu doby pozornosti prijímateľov informácii, je 

takáto forma spracovania prehľadu o rozpočtových vzťahoch modernejšia a môže 

byť účinnejšia ako dokumentová forma.

Rovnako ako pri dokumentovej forme, aj v tomto prípade ide o jednostrannú 

komunikáciu, kde užívateľ nemôže zasiahnuť do prezentovaného obsahu. Animácie 

a videá však umožňujú obsah prezentovať príťažlivejšou formou najmä pre mladšiu 

generáciu obyvateľov.

Elektronická forma

Ďalšou možnosťou elektronickej prezentácie rozpočtových údajov sú rôzne vizualizačné 

nástroje. Tie sa zvyčajne nachádzajú na webovom sídle organizácie, ktorá chce svoj 

rozpočet prezentovať. Obmedzujú sa zvyčajne na príjmy a výdavky rozpočtu, teda 

neobsahujú celý komplex rozpočtových vzťahov. Na druhej strane umožňujú užívateľovi 

zvoliť si údaje, ktoré sú mu prostredníctvom grafického rozhrania prezentované, t.j. 

majú v sebe určitý aspekt interaktivity. Príkladom takéhoto vizualizačného nástroja 

môže byť webstránka rozpočet.sk , ktorú verejnosti sprístupnilo Ministerstvo financií SR.

Je otázne, či interaktívne vizualizačné nástroje oslovujú širokú verejnosť, alebo sa 

skôr hodia pre pokročilejších užívateľov, ktorí s nimi vedia narábať. Pre expertných 

užívateľov môžu potom samosprávy sprístupniť aj údaje v databázovej forme na 

stiahnutie, použiteľné pre ich vlastnú analýzu.

Ďalšou možnou formou zapojenia verejnosti do procesu tvorby rozpočtu sú rôzne 

formuláre na upozornenia a návrhy. Nejde o prezentáciu rozpočtových informácii, 

ani o súčasť rozpočtu pre občanov. Týmto spôsobom sa však dajú zbierať podnety 

od verejnosti a zisťovať záujem o rôzne témy týkajúce sa rozpočtu. Následne pri 

zostavovaní rozpočtu pre občanov je možné sa takto zozbieraným opakujúcim sa 

podnetom venovať.
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Obsah rozpočtu 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).

Napríklad predpoklad príjmov sa opiera o prognózu ekonomického rastu o XY% a ak 

by sa tento odhad nenaplnil, je v rozpočte vytvorená rezerva XY eur, aby nemuselo 

dôjsť ku kráteniu výdavkov. 

Táto časť by mala popisovať, akým spôsobom sa vyvíja externé prostredie a ako 

to vplýva na rozpočet. V kontexte slovenskej samosprávy to znamená najmä faktory, 

ako sú vývoj zamestnanosti, miezd, či vládou prijaté legislatívne opatrenia. Bolo by 

vhodné popísať, s akým scenárom vývoja sa počíta v rozpočte a akým spôsobom to 

vplýva na výšku jeho príjmov a výdavkov. 

Alebo vplyvom vládou prijatého opatrenia poskytovať obedy zadarmo sa výdavky 

rozpočtu zvýšia o XY eur, pričom na vykrytie tohto nárastu bude nutné realizovať 

úsporu v inej časti rozpočtu, konkrétne sa nebude vyplácať príspevok na sociálnu 

opateru vo výške XY eur a zníži sa úroveň poskytovaných dotácii o XY eur.

Popis predpokladov tvorby rozpočtu 
(ekonomický vývoj)
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Tento popis je dôležitý preto, aby obyvatelia lepšie rozumeli procesu, akým sa 

zostavuje a schvaľuje rozpočet, a kto sú ľudia (pozície), ktoré sa podieľajú na jeho 

tvorbe a schvaľovaní. Obyvatelia tak môžu efektívnejšie sledovať prípravu rozpočtu a 

jednotlivých jeho položiek, v prípade záujmu o týchto veciach komunikovať s kľúčovými 

tvorcami a zvolenými zástupcami, a tým sa aktívne podieľať na rozhodovaní o alokácii 

verejných prostriedkov.

Táto časť by mala popisovať hlavné míľniky pri tvorbe a schvaľovaní rozpočtu, 

resp. pri hodnotení jeho plnenia. Zároveň by mala priblížiť kto sú hlavní aktéri 

rozpočtového procesu, od jednotlivých odborov a útvarov úradu až po poslancov, 

ktorí rozpočet schvaľujú. Stačí, ak tieto informácie budú vysvetlené jednoducho 

grafickou formou.

Popis rozpočtového procesu

Tento popis je dôležitý preto, aby obyvatelia lepšie rozumeli procesu, akým sa 

zostavuje a schvaľuje rozpočet, a kto sú ľudia (pozície), ktoré sa podieľajú na jeho 

tvorbe a schvaľovaní. Obyvatelia tak môžu efektívnejšie sledovať prípravu rozpočtu a 

jednotlivých jeho položiek, v prípade záujmu o týchto veciach komunikovať s kľúčovými 

tvorcami a zvolenými zástupcami, a tým sa aktívne podieľať na rozhodovaní o alokácii 

verejných prostriedkov.

Táto časť by mala priblížiť štruktúru a výšku príjmov rozpočtu, prípadne aj to na 

základe akých predpokladov bol odhad príjmov urobený. Mala by dávať aspoň základný 

prehľad o tom, aké príjmy sa v rozpočte očakávajú z daní, z rôznych poplatkov, z 

iných nedaňových príjmov, či z predaja majetku. V ideálnom prípade by v prehľadnej 

grafickej forme mala obsahovať aj výšku jednotlivých druhov príjmov, pre porovnanie 

ktorý z nich je pre rozpočet samosprávy najvýznamnejší.

Vysvetlenie odhadu príjmov



M
etodika tvorby rozpočtu pre občanov

s. 12

Ekonomická klasifikácia hovorí o tom, na aké vstupy sú výdavky vynaložené. Či ide 

o výplatu miezd a odvodov zamestnancov, alebo nákup tovarov a služieb z externého 

prostredia, alebo na transfery a dotácie podriadeným organizáciám a externému 

prostrediu, alebo o investičnú činnosť samosprávy.

Obdobne ako v prípade príjmov, táto časť by mala informovať čitateľov o štruktúre 

a výške výdavkov. Výdavky rozpočtu používajú štandardizované klasifikácie, ktoré 

dávajú pohľad na výdavky rozpočtu z rôznych uhlov pohľadu.

Priority na strane výdavkov 

Keďže rozsah rozpočtu pre občanov by mal byť limitovaný, je potrebné starostlivo 

zvážiť formu prezentácie výdavkov. Ideálne by malo ísť iba o jednoduchú grafickú 

prezentáciu výdavkov podľa jednotlivých (vybraných) klasifikácii a v popisnej časti 

sa sústrediť len na tie výdavky, ktoré sú významnejšie z hľadiska objemu alebo pri 

nich dochádza k významnej medziročnej zmene.

Väčšie obce, mestá a VÚC používajú vo svojich rozpočtoch aj delenie výdavkov na 

programy. Programy reprezentujú najvýznamnejšie kompetenčné oblasti, ktoré 

plánuje rozpočet financovať. Podobne ako pri funkčnej klasifikácii, môže ísť o výdavky 

na školstvo, sociálne služby, dopravu a pod. Na rozdiel od funkčnej klasifikácie však 

programy nie sú pevne definované a každá samospráva si tak môže vytvárať vlastnú 

programovú štruktúru. Takisto úroveň detailu programovej štruktúry je spravidla 

väčšia, až na úroveň jednotlivých projektov ktoré samospráva realizuje. Programová 

štruktúra je preto najvhodnejšia na prezentovanie výdavkov rozpočtu širokej verejnosti.

Funkčná klasifikácia rozdeľuje výdavky na oblasti verejných služieb, ako sú 

vzdelávanie, zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie, ochrana životného prostredia, 

či verejný poriadok a bezpečnosť. Týchto oblastí je spolu 10 a štatistické údaje sú 

zberané za všetky krajiny sveta, preto môžu slúžiť na porovnanie podielu výdavkov 

v jednotlivých oblastiach.
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Napríklad nárast miezd zamestnancov je spôsobený zvýšením tarifných platov vo 

verejnom sektore v súvislosti s rozhodnutím vlády. Neprichádza k zvýšeniu počtu 

zamestnancov, iba k naplneniu povinností vyplývajúcich zo zákonných požiadaviek 

na platy predovšetkým v sektore školstva a sociálnych služieb.

Popisná časť by nemala byť prerozprávaním údajov z grafov, ale naopak by mala 

vysvetliť prečo dochádza k nárastu alebo poklesu výdavkov, resp. by mala vysvetliť 

predpoklady vedúce k odhadu výšky výdavkov. Keďže podrobnejšie informácie o 

výdavkov v jednotlivých oblastiach sa nachádzajú v ďalších kapitolách, popis sa môže 

sústrediť iba na agregátne čísla, resp. na vysvetlenie vývoja ekonomických kategórii 

výdavkov.

Táto časť by sa mala zamerať na informovanie verejnosti o prijatých zmenách vo 

verejných politikách, ktoré majú vplyv na rozpočet. Nemusí ísť nevyhnutne o 

opatrenia, ktoré majú veľký dopad na príjmy a/alebo výdavky, ale predovšetkým 

znamenajú zmenu kvality verejných služieb pre obyvateľov o ktorých má zmysel ich 

osobitne informovať.

Významné nové opatrenia



M
etodika tvorby rozpočtu pre občanov

s. 14

Príkladom môže byť posilnenie dostupnosti opatrovateľskej služby, či zavedenie 

sociálneho taxíka. Na strane príjmov môže ísť o zavedenie novej zľavy z dane z 

nehnuteľností pre obyvateľov vo veku 62 rokov a viac. Vo všetkých týchto prípadoch 

nemusí ísť i opatrenia s veľkým dopadom na rozpočet, ale sú to zmeny v prospech 

obyvateľov, o ktorých by mali byť informovaní.

Napríklad v oblasti autobusovej dopravy predpokladáme zvýšenie výdavkov o XY 

eur v dôsledku nárastu cien pohonných hmôt, pri zachovaní súčasného objemu 

dopravných výkonov. Alebo v sociálnej oblasti plánujeme rekonštrukciu viacerých 

zariadení v objeme XY eur, aby sme v budúcnosti ušetrili na energiách. Návratnosť 

tejto investície očakávame v horizonte 10 rokov. Alebo v rámci dotácii plánujeme vo 

väčšej miere presmerovať prostriedky z oblasti kultúry do oblasti životného prostredia 

a podpory cestovného ruchu. 

Táto časť by mala podrobnejšie informovať verejnosť o vývoji výdavkov v jednotlivých 

oblastiach, napríklad na základe programovej štruktúry rozpočtu. Výdavky sa 

pritom môžu porovnávať s ich výškou v uplynulých rokoch, alebo je možné vysvetliť 

významnejšie nárasty alebo zníženia výdavkov na určitý účel.

Špecifické informácie o oblastiach 
(napr.  školstvo, doprava)

Nie vždy sa dá vyhnúť používaniu odbornej terminológie, aj keď rozpočet pre občanov 

by mal byť písaný jazykom prístupným širokej verejnosti. Na objasnenie odborných 

výrazov by mala byť venovaná osobitná časť rozpočtu pre občanov, v ktorej sa 

jednoduchou formou vysvetlí odborný výraz za použitia prirovnaní alebo príkladov.

Slovníček pojmov
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Môže sa stať, že rozpočet pre občanov vyvolá z ich strany dopyt po detailnejších 

ukazovateľoch alebo opatreniach, ktoré sa plánujú realizovať v tej ktorej oblasti 

(napríklad v oblasti školstva). V takomto prípade by mal mať občan možnosť 

skontaktovať sa so zamestnancami odborného útvaru, ktorí by mu objasnili tieto 

informácie do väčšej úrovne podrobnosti. 

Ideálne je na úvod alebo záver dokumentu uvádzať aj kontaktné údaje na komunikačné 

oddelenie, alebo zamestnancov finančného útvaru, ktorí by občanom poskytli 

doplňujúce informácie v prípade ich záujmu. 

Kontaktné informácie

Okrem týchto informácii môže rozpočet pre občanov obsahovať ešte ďalšie detaily, 

napríklad v nasledovných oblastiach.

Takýmto spôsobom je možné pristúpiť k budovaniu vzťahu verejnosti k úradu 

samosprávy a zvyšovať jeho otvorenosť, ako aj informovanosť verejnosti o verejných 

politikách pripravovaných a schvaľovaných samosprávou.
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Príkladom môže byť nenaplnenie v rozpočte predpokladaného rastu zamestnanosti 

a mzdovej úrovne, ktoré by viedlo k poklesu plánovaných príjmov o XY eur. Alebo 

zvýšenie cien ropy na svetových trhoch, ktoré by ovplyvnilo výdavky na energie a 

zabezpečenie mestskej či prímestskej dopravy.

Rozpočet môže obsahovať aj tzv. analýzu citlivosti, ktorá obsahuje okrem zvoleného 

scenára externého prostredia aj iné scenáre vývoja. Tiež objasňuje, aké by malo 

naplnenie týchto alternatívnych scenárov vplyv na rozpočet, či už na jeho príjmovú 

alebo výdavkovú časť. 

Popis rizík a opatrenia
na ich predchádzanie

Ak je nejaké z týchto rizík obzvlášť závažné, môže samospráva rozhodnúť o prijatí 

opatrení na jeho predchádzanie. Tieto opatrenia by mali mať za následok buď 

zníženie pravdepodobnosti, že dané riziko nastane, alebo by mali zmierňovať následky 

na rozpočet v prípade, že k naplneniu tohto rizika dôjde.
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7Príkladom môže byť vytvorenie rezervy v rozpočte na krytie výpadku príjmov v 

prípade nepriaznivého makroekonomického prostredia. Ďalším príkladom môžu 

byť opatrenia na zníženie energetickej náročnosti budov a zariadení vo vlastníctve 

samosprávy, ktoré by v prípade nárastu cien energii mali kompenzovať negatívny 

dopad na výdavky rozpočtu. Alebo môže ísť o plán na úsporný režim v hromadnej 

doprave, ktorý by v prípade potreby bol zavedený na obmedzenie dôsledkov nárastu 

cien pohonných hmôt na výdavky rozpočtu.

Tento údaj sám o sebe nemá veľkú výpovednú schopnosť, preto je úroveň dlhu 

vhodné dať do pomeru k bežným príjmom rozpočtu (takýmto spôsobom sa vykazuje 

aj úroveň dlhu voči MF SR), alebo k počtu obyvateľov alebo inému vhodne zvolenému 

parametru. Tiež je vhodné jeho úroveň porovnať s predchádzajúcimi rokmi, prípadne 

poskytnúť plánovaný výhľad úrovne dlhu na niekoľko rokov vopred.

Dlh je významnou veličinou, ktorá sa však neprejavuje v príjmoch ani výdavkoch 

rozpočtu. Vo výdavkoch vidíme iba výšku splátok úverov a pôžičiek, nie však celkové 

dlhové zaťaženie samosprávy. Z tohto dôvodu by bolo žiadúce poskytnúť obyvateľom 

aj informáciu o tom, aká veľká je celková úroveň dlhu samosprávy.

Stav dlhovej zaťaženosti  vrá -
tane využívaných nástrojov

Okrem samotnej výšky dlhu je zaujímavé aj jeho zloženie, t.j. o aké dlhové nástroje 

ide. Či ide o úvery z komerčných bánk, pôžičky zo štátnych fondov, alebo návratné 

výpomoci od MF SR. Zaujímavé je vedieť aj aká je splatnosť a úrokové podmienky pri 

jednotlivých týchto nástrojoch. Ide však o pomerne podrobné informácie, preto by 

mali byť uvedené iba v miere, v ktorej budú pre obyvateľov zrozumiteľné a zároveň 

nebudú zaberať priestor dôležitejším informáciám týkajúcim sa rozpočtu.

Ak je nejaké z týchto rizík obzvlášť závažné, môže samospráva rozhodnúť o prijatí 

opatrení na jeho predchádzanie. Tieto opatrenia by mali mať za následok buď 

zníženie pravdepodobnosti, že dané riziko nastane, alebo by mali zmierňovať následky 

na rozpočet v prípade, že k naplneniu tohto rizika dôjde.
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Rovnako aktíva a pasíva nie sú súčasťou rozpočtových príjmov a výdavkov, preto je 

možné dodatočne uviesť informáciu o ich výške (majetok, pohľadávky, záväzky) alebo 

významnejších plánovaných zmenách.

Rezervné fondy nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu, preto je možné 

samostatne uviesť informáciu o ich použití a tvorbe pre daný rozpočtový rok (prírastok 

a úbytok), ako aj ich celkovej výške (stav prostriedkov).

Stav rezerv, aktív a pasív

Uvedením týchto informácii dostanú občania komplexnejšiu informáciu o hospodárení 

s prostriedkami a majetkom samosprávy, ako by dostali iba uvedením príjmových a 

výdavkových položiek rozpočtu.



In
št

itú
t h

os
po

dá
rs

ke
j p

ol
iti

ky
, n

.o
.

s.
 1

9Praktické otázky pri zavádzaní 
rozpočtu pre občanov

V takomto pláne by mali byť definované role a zodpovednosti jednotlivých aktérov, 

či sa to týka jeho tvorby, alebo tlače resp. distribúcie. Tiež by z neho mal vyplývať 

jasný časový harmonogram, do kedy bude ktorý krok jeho prípravy ukončený a 

aké budú výstupy jednotlivých krokov.

Ešte predtým, ako sa samospráva rozhodne spracovať samotný dokument alebo 

elektronickú prezentáciu rozpočtu pre občanov, mala by si vopred pripraviť plán 

podľa ktorého chce postupovať. Na príprave plánu by sa mal podieľať tím ľudí, ktorí 

budú neskôr participovať aj na tvorbe samotného rozpočtu pre občanov.

Pri príprave plánu je žiadúce  myslieť aj na udržateľnosť všetkých činností spojených s 

prípravou rozpočtu pre občanov, tak aby bolo jeho zhotovenie skutočne realizovateľné 

v stanovenom časovom horizonte popri iných povinnostiach členov realizačného 

tímu. Dbať by sa malo na zakomponovanie jeho tvorby do bežného postupu prípravy 

a schvaľovania rozpočtu, aby bolo možné v rámci rozpočtového procesu zostaviť aj 

rozpočet pre občanov každý rok, nielen ako jednorazové cvičenie.

Plán spracovania a publikácie 
rozpočtu pre občanov
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V prípade ak obec, mesto alebo samosprávny kraj disponuje vlastnými médiami, je 

vhodné v prvom rade využiť na distribúciu informácii obsiahnutých v rozpočet pre 

občanov tieto. Môže sa jednať o obecné noviny, ale aj o elektronické kanály ako 

miestna televízia, rozhlas, webová stránka alebo účty na sociálnych sieťach.

V prvom rade je potrebné zodpovedať si otázku, koho chceme rozpočtom pre občanov 

osloviť? Od toho sa potom odvíja aj spôsob, akým sa k tejto cieľovej skupine najlepšie 

dostanú informácie. 

Akú formu rozpočtu pre 
občanov zvoliť

Starší obyvatelia, resp. ľudia s menej rozvinutými digitálnymi zručnosťami, budú 

informácie lepšie prijímať zo zdrojov, ako sú miestne noviny, televízia či rozhlas. V 

prípade miestnych novín je možné celý obsah rozpočtu pre občanov distribuovať 

priamo do ich schránok, či už vo forme prílohy alebo priamo ako súčasť výtlačku 

miestnych novín. Miestna televízia a rozhlas môžu slúžiť na stručné informovanie o 

základných parametroch rozpočtu, alebo ako nástroj na upozornenie obyvateľov o 

dostupnosti tlačenej alebo elektronickej publikácie o rozpočte, zároveň s návodom 

ako sa k nej jednoducho dostať (napr. na miestnom úrade alebo na webovom sídle 

samosprávy).
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Ďalej je možné komunikovať z rozpočtu pre občanov len špecifické posolstvá určené 

pre vybrané skupiny obyvateľstva. Napríklad v oblasti školstva je možné komunikovať 

opatrenia určené iba zamestnancom škôl a školských zariadení, alebo žiakom a 

rodičom. Komunikačné kanály by mali v tomto prípade byť prispôsobené príjemcom 

takéhoto posolstva (napr. osloviť učiteľov a zamestnancov škôl emailom).

Mladšie ročníky a digitálne zruční obyvatelia budú preferovať elektronické kanály, 

akými sú webová stránka samosprávy alebo sociálne siete. Na webovú stránku je 

možné umiestniť rozpočet pre občanov v PDF verzii, ktorá by bola voľne stiahnuteľná. 

Ideálne je odkaz naň umiestniť hneď na úvodnú stránku, aby mali občania k nemu 

rýchly prístup. Pre sociálne siete je možné vytvoriť jednoduché infografiky alebo 

krátke videá, ktoré by sumarizovali hlavné posolstvá z rozpočtu pre občanov. Pri ich 

publikovaní je možné propagovať aj linku na stiahnutie celého dokumentu, ktorý je 

umiestnený na webovej stránke.

Za týmto účelom je možné vytvoriť neformálny alebo formalizovaný poradný orgán, 

ktorý by sa stretol raz alebo opakovane za účelom zberu podnetov. Takto zozbierané 

podnety by boli vyhodnotené pracovnou skupinou podieľajúcou sa na príprave 

rozpočtu pre občanov a následne zapracované do pripravovaného dokumentu. 

V prípade potreby je možné návrh rozpočtu pre občanov ešte pred jeho finálnym 

publikovaním poslať členom poradného orgánu na pripomienkovanie.

Samospráva už pri príprave rozpočtu pre občanov môže k tvorbe prizvať 

reprezentantov občianskej spoločnosti a rôznych odborníkov. Títo by nemali byť 

priamo zahrnutí do tvorby rozpočtu pre občanov, avšak môžu mať dôležitý poradný 

hlas, aby finálny produkt obsahoval všetko potrebné, ale aj informácie ktoré sú z 

pohľadu verejnosti dôležité.

S kým konzultovať prípravu 
rozpočtu pre občanov
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Podnety od odborníkov z oblasti financií resp. iných oblastí, ktoré kompetenčne 

zabezpečuje samospráva, môžu napomôcť k zachyteniu všetkých podstatných informácii 

v rozpočte pre občanov, ako aj k zrozumiteľnosti komunikovaných informácii. Naopak 

podnety od záujmových združení obyvateľov môžu napomôcť k identifikácii tém, ktoré 

sú z pohľadu verejnosti dôležité a mala by sa im v dokumente venovať pozornosť.

Prizvanie externých odborníkov, ktorí pomôžu so spracovaním prvej verzie rozpočtu 

pre občanov, je výhodou najmä z hľadiska prenosu skúseností, ktoré môžu samospráve 

na začiatku tohto procesu chýbať. Externí odborníci môžu navrhnúť štruktúru, obsah 

i grafické spracovanie dokumentu, rovnako ako spôsoby jeho distribúcie.

Táto otázka súvisí s existujúcim know-how a dostupnými kapacitami, ktoré má 

samospráva na prípravu rozpočtu pre občanov k dispozícii. 

Pripravovať rozpočet pre občanov 
externe alebo interne?

Prizvanie externých odborníkov, ktorí pomôžu so spracovaním prvej verzie rozpočtu 

pre občanov, je výhodou najmä z hľadiska prenosu skúseností, ktoré môžu samospráve 

Ak však má byť proces tvorby rozpočtu občanov opakovaný každoročne, je z pohľadu 

samosprávy vhodné vytvoriť si vlastné kapacity na jeho zostavovanie a distribúciu. 

Keďže nejde o proces, ktorý by si vyžadoval celoročnú prácu, nemá zmysel vytvárať 

za týmto účelom dedikovaný tím. Naopak, malo by ísť o pracovnú skupinu zloženú z 

existujúcich zamestnancov samosprávy, predovšetkým z finančného a komunikačného 

odboru.i grafické spracovanie dokumentu, rovnako ako spôsoby jeho distribúcie.

Práve v začiatkoch tvorby rozpočtu pre občanov je dôležité, aby sa samospráva 

nespoliehala len na externých odborníkov, ale zostavila aj vnútorný tím, ktorý by 

sa podieľal už na pilotnej fáze prípravy. Týmto sa zabezpečí prenos skúseností od 

expertov a tieto sa stanú základom pre samostatnú prácu interného tímu v budúcich 

rokoch, kedy už externá pomoc nebude nevyhnutná.
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