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1 ÚVOD  

Projekt Informovanosť a participácia občanov v oblasti verejných financií na úrovni 

územnej samosprávy (kód projektu ITMS2014+ 314011Q463) je zameraný na tieto oblasti: 

- zvyšovanie informovanosti a porozumenia občanov verejným financiám a verejným 

politikám, 

- zapájanie občanov do verejných rozhodnutí v oblasti verejných financií, 

- posilnenie účasti širokej verejnosti na rozhodovacích procesoch na úrovni 

samosprávy.  

Projekt má prezentovať nástroje na zvyšovanie účasti, prehĺbenie informovanosti 

a informovaného rozhodovania občanov v témach verejných financií, ktoré sa ich priamo 

a nepriamo týkajú, podporu v iných formách participácie, podporu verejných diskusií  

a zapájania širšej verejnosti do odbornej diskusie, zvyšovanie kvality verejnej diskusie 

o verejných politikách (hospodárska, menová, fiškálna na regionálnej a miestnej úrovni) 

a pod.  

Predkladáme návrh Koncepcie informovanosti občanov v oblasti verejných financií na 

úrovni územnej samosprávy, ktorej cieľom je:  

- poukázať na súčasný stav vzdelanostnej úrovne skúmaných skupín občanov v oblasti 

verejnej správy v mieste riešenia projektu na úrovni územnej samosprávy, 

- identifikovať zdroje a kanály šírenia informácií občanom v uvedenej oblasti, 

- sformulovať návrhy a odporúčania orgánom územnej samosprávy v oblasti zvyšovania 

informovanosti občanov v problematike verejných financií, 

- identifikovať špecifiká vnímania a spracovania uvedených informácií u jednotlivých 

generácií obyvateľov, ktorí žijú na príslušnom území.  

1.1  Metodológia spracovania koncepcie  

 Pri spracovaní Koncepcie informovanosti občanov v oblasti verejných financií na 

úrovni územnej samosprávy sme vychádzali z originálnych projektových a verejne 

dostupných  informačných zdrojov. 

Využili sme zistenia a výstupy projektu v podobe: 

o mapovania a analýzy tvorby verejných rozpočtov v samosprávnom území 

(VÚC Trenčín, Trnava, Nitra; obce a mestá ako napríklad Košeca, Partizánske, 

Nové Zámky, Zlaté Moravce, Biely Kostol) - Analýza súčasného stavu 



aplikácie prvkov strategického plánovania v programovom rozpočtovaní 

územnej samosprávy; Analýza  súčasného stavu využívania participatívnych 

rozpočtov na úrovni samosprávy),  

o odporúčaní pre tvorbu verejných rozpočtov na podklade inciatívy Open Budget 

Survey (Občiansky rozpočet),  

o metodiky tvorby občianskeho rozpočtu pre územnú samosprávu (Návrh 

koncepcie skvalitnenia uplatňovania prvkov strategického plánovania pri 

tvorbe a aktualizácii dokumentácie územnej samosprávy vyššieho územného 

celku),  

o výsledkov prieskumu vedomostí a postojov seniorskej generácie v oblasti 

finančnej gramotnosti, realizovaného v rámci vzdelávaco-osvetového 

programu Občiansky rozpočet realizovaného na Univerzite tretieho veku 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne,  

o obsahu seminárov a súvisiacich diskusií s pracovníkmi orgánov územnej 

samosprávy zaoberajúcimi sa finančným manažmentom a verejným 

rozpočtom, ktoré sa uskutočnili počas trvania projektu,  

o osobných rozhovorov členov riešiteľského tímu projektu s predstaviteľmi 

územných samospráv vo vybraných územných celkoch Slovenska v zmysle 

miesta realizácie projektu zameraného na Trenčiansky, Nitriansky a Trnavský 

kraj a z ďalších podnetov. 

Ďalej sme využili teoretické a právne východiská informovanosti občanov 

v Slovenskej republike. 

Koncepcie informovanosti je dokumentom, ktorý predstavuje plnenie merateľného 

výstupu projektu, pričom pozostáva z čiastkových analýz spracovaných v zmysle Podrobného 

popisu aktivít projektu, ktorými sú:   

- Analýza úrovne poznatkov občanov v oblasti verejných financií (vzdelávacie potreby 

vo vzťahu k finančnej gramotnosti); 

- Návrh systému informovanosti občanov v oblasti strategickej dokumentácie obce 

(PHSR, Programový rozpočet, Záverečný účet – pričom oblasť participácie bude 

špecifikovaná v samostatnej koncepcii (poznámka autorov). 



2 ANALÝZA VÝCHODÍSK SÚČASNÉHO STAVU 

RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

2.1  Teoretické a právne východiská  koncepcie informovanosti občanov 

v oblasti verejných financií  

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, realizovaný 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.  

Práve samospráva miest a obcí sa považuje za tú časť správy vecí verejných, ktorá je 

občanom najbližšia. Aj tu však platí, že občan musí byť informovaný o veciach verejných bez 

ohľadu na to, či a do akej miery sa zúčastňuje, či inak zapája do ich spravovania 

(governance).  

Okrem platných právnych predpisov vstupujú do rozhodnutí samosprávnych orgánov 

viaceré endogénne a exogénne činitele. Endogénne sa nachádzajú v konkrétnom území ako 

subjekty verejného, súkromného a občianskeho sektora. Spolu vstupujú do procesu rozvoja 

územia a môžu svojimi aktivitami ovplyvňovať konečné rozhodnutie samosprávnych 

orgánov.  

K najvýznamnejším endogénnym činiteľom v rozvoji samosprávy obcí a územných 

celkov krajov sa zaraďuje samotná územná samospráva, podnikateľské subjekty, 

obyvateľstvo územia, infraštruktúra, prírodné zdroje a sídelná štruktúra. 



            V tomto kontexte vystupuje do popredia otázka účasti verejnosti na spravovaní 

územia, najmä otázka jej rozsahu, foriem, procesov, nástrojov a legislatívneho rámca, 

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.  

Medzi kvalitným manažovaním rozvoja územia a systémom spravovania štátu existuje 

veľmi úzka súvislosť. Totiž riadenie komplexného rozvoja obce sleduje jeden základný cieľ, 

a tým je rast kvality života obyvateľov územia (obce, mesta, regiónu) a jej udržateľnosť. Rast 

kvality života obyvateľov obce vyžaduje (rovnako ako pri spravovaní štátu) zvyšovanie 

kvality životného prostredia, rast ekonomiky, rozvoj technickej a sociálnej infraštruktúry, rast 

konkurencieschopnosti voči iným obciam (mestám, regiónom), skvalitnenie imidžu obce 

(mesta, regiónu) a s tým súvisiacu kvalitnú politiku územnej samosprávy a kvalitný 

manažment obce (regiónu), vrátane zabezpečovania opatrení v prospech implementácie 

verejných politík.  

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.  

 

2.2 Legislatívne rámce zapojenia verejnosti do správy vecí verejných 

v obci (meste) a regióne 

Pre zapojenie obyvateľov do tvorby a realizácie samosprávnych úloh a rozvojových 

politík sú najdôležitejšie zákony, ktoré sa vzťahujú na samosprávu obce a vyššieho územného 

celku. Ide o tieto zákony: 

- zákon č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle 

ktorého obec je samostatný samosprávny celok SR, ktorý združuje osoby majúce na 

jej území trvalý pobyt, samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými 



prostriedkami, pričom základnou úlohou obcí vo výkone samosprávy je zabezpečovať 

všestranný rozvoj územia obce a potrieb jej obyvateľov; obyvateľ je osoba, ktorá má 

na území obce trvalý pobyt; 

- zákon č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov, v zmysle ktorého samosprávny kraj predstavuje samostatný územný 

samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, svoju činnosť vykonáva len na 

území s presne určenými administratívnymi hranicami a toto územie spravuje; je 

právnickou osobnou, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými 

príjmami, chráni práva a záujmy svojich obyvateľov; obyvateľ samosprávneho kraja je 

osoba, ktorá má trvalý pobyt v obci nachádzajúcej sa na území samosprávneho kraja. 

Na výkone regionálnej samosprávy sú oprávnené zúčastňovať sa všetky subjekty, 

ktoré na území samosprávneho kraja majú nehnuteľný majetok, sú prihlásené na 

prechodný pobyt, majú ako cudzinci povolený dlhodobý pobyt.  

            Na realizáciu akýchkoľvek návrhov opatrení platí, že medzi miestnou samosprávou 

a regionálnou samosprávou neexistuje vzťah nadriadenosti a podriadenosti. Obidve 

samosprávy pôsobia samostatne a nezávisle.  

            Základné legislatívne rámce na zapojenie obyvateľov obce (mesta) a regiónu do 

tvorby návrhov opatrení pre implementáciu verejných politík v samosprávnom území definujú 

na Slovensku aj ďalšie právne predpisy: 

- Ústava Slovenskej republiky, čl. 30 definuje ústavné právo občanov zúčastňovať sa na 

správe vecí verejných priamo alebo slobodnou voľbou svojich zástupcov.  

- Zákon č. 254/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom 

plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 220/2004 Z .z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej 

pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z .z. o integrovanej prevencii a kontrole 

znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov - definuje povinnosť informovať verejnosť, ktorá má právo 

zúčastniť sa na procese tvorby územných plánov v špecifických častiach plánovacieho 

procesu; 

- Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení 

neskorších predpisov definuje povinnosť realizovať hodnotenie vplyvov na životné 

prostredie v súvislosti s územným rozvojom; 



- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 

predpisov garantuje právo verejnosti na bezplatné informácie, ktoré podľa § 2 majú za 

povinnosť  

a) štátne orgány, obce, právnické osoby a fyzické osoby, ktorým zákon zveruje 

právomoc rozhodovať v oblasti verejnej správy,  

b) právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, 

vyšším územným celkom alebo obcou podľa osobitného zákona (napr. zákon 

NRSR č. 303/1995 Z. z., resp. zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

v znení neskorších predpisov), 

c) právnické osoby založené povinnými osobami, ktoré hospodária s verejnými 

financiami alebo nakladajú s majetkom štátu alebo majetkom obcí, 

d) osobitný zákon môže ustanoviť povinnosť sprístupňovať informácie aj inej 

právnickej alebo fyzickej osobe (napr. Katastrálny zákon o archívnictve v znení 

neskorších predpisov).  

- Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov upravuje 

pôsobnosť územnej samosprávy a štruktúru orgánov, účasť občanov na samospráve, 

ustanovuje, o ktorých otázkach je možné rozhodnúť iba hlasovaním obyvateľov 

(zlúčenie, rozdelenie alebo zrušenie obce; zavedenie a zrušenie miestnej dane, verejnej 

dávky alebo poplatku; návrh petície skupiny obyvateľov v počte 20 % všetkých 

voličov k prerokovaniu problému); 

- Zákon č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov; 

- Zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov 

predstavuje základný legislatívny rámec strategického socio-ekonomického 

plánovania v SR a definuje základné dokumenty pre jednotlivé úrovne podpory 

regionálneho rozvoja (národná úroveň – regionálna úroveň – supralokálna úroveň – 

lokálna úroveň); 

- Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov; 

- Zákon č. 58/2018, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore 

najmenej rozvinutých okresov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

zákona č. 378/2016 Z. z. a ktorým sa mení zákon č. 539/2008 Z. z. o podpore 

regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov. 

 

 



3 ANALÝZA ÚROVNE POZNATKOV OBČANOV V 

OBLASTI VEREJNÝCH FINANCIÍ (VZDELÁVACIE 

POTREBY VO VZŤAHU K FINANČNEJ 

GRAMOTNOSTI) 

3.1  Stav zapojenia obyvateľov SR do správy vecí verejných 

Plánovanie využitia územia v podmienkach samosprávy na Slovensku sa riadi 

princípom dlhodobej perspektívy, čo je charakteristické pre tzv. stredoeurópsku kultúru 

plánovania (Schöffel - Jamečný – Ondrejičková, 2014, s. 33).  Pre tento typ kultúry 

plánovania sú charakteristické tieto osobitosti: 

- dlhé časové horizonty, pre ktoré sa plánovanie uskutočňuje (a signalizuje skôr 

adaptívnu, málo flexibilnú a pomerne byrokratickú než inovatívnu kultúru 

plánovania); 

- dôraz na sociálne aspekty plánovania (ovplyvňovanie sociálnej súdržnosti a sociálneho 

členenia spoločnosti); 

- prepracované metodické prístupy (založené skôr na údajoch a číslach než ľuďoch 

a vízii, s hmatateľným výstupom ako klasifikácia, členenia, hodnotenie 

a zdokumentovanie formálnych nástrojov);  

- nedostatok interdisciplinarity (ktorý sa síce postupne prekonáva, avšak zdôrazňuje sa 

skôr manažérsky prístup na úkor poznatkov humanitných vied); 

- skeptický postoj verejnosti k profesii plánovačov; 

- slabá participácia verejnosti (mizivá až žiadna historická skúsenosť s participáciou 

a ovplyvňovaním plánovacích procesov). 

              V súčasnosti dochádza na Slovensku k postupnému naplneniu ústavného práva 

občana zúčastňovať sa na správe vecí verejných priamo alebo slobodnou voľbou svojich 

zástupcov. Pre priamu účasť občanov na riadení rozvoja územia obce (mesta) je dominantnou 

úrovňou úroveň obce (mesta) aj vzhľadom na vnímanie a posúdenie problémov. Obce majú 

zákonnú možnosť vytvárať komisie, ktorých členmi sú poslanci obecného zastupiteľstva 

a zastupiteľstvom zvolení obyvatelia obce. Avšak člena komisie môže navrhnúť iba starosta, 

resp. poslanec, a členov komisie schvaľuje zastupiteľstvo.  

             Účasť obyvateľov na rozvoji územia obce (mesta) možno v súčasnosti 

charakterizovať tak, že občania dostatočne nevyužívajú svoje právomoci a necítia 



spoluzodpovednosť za rozvoj svojej obce a svojho regiónu. Mnohí sledujú iba vlastné záujmy 

a neprejavujú záujem o veci verejné. Stáva sa, že sa angažujú až vtedy, keď chcú niečomu 

zabrániť alebo chcú presadiť skupinové záujmy. Dôvodom takéhoto postoja je napríklad 

nevhodný postoj samosprávnych orgánov a zamestnancov samosprávy, ktorí dávajú najavo 

pocit nadradenosti a uplatňovania moci, nie model služby občanovi, resp. volení predstavitelia 

miestnej samosprávy obhajujú skupinové záujmy proti oprávneným požiadavkám občanov.  

           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.  

           Identifikácia problémov územia a najmä návrhy ich riešenia majú byť otvorené 

podnetom zvonka a tento proces musí byť demokratický a transparentný, aj keď akceptácia 

obyvateľmi môže byť zložitá a zdĺhavá.  

          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, napríklad: 

- participácia občanov na spracovaní vízie budúcnosti obce či regiónu, formulovanie 

programov a riešenie konfliktov formou diskusií s verejnosťou; 

- 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. 

 

 



3.2  Vybrané výsledky prieskumu informovanosti v oblasti verejných 

financií na samosprávnej úrovni u špecifickej skupiny občanov 

seniorov 

Významným podkladom pre vypracovanie koncepcie informovanosti boli prieskumy 

informovanosti v oblasti verejných financií na samosprávnej úrovni u špecifickej skupiny 

občanov seniorov. Prieskum informovanosti bol vykonaný pred začiatkom a po ukončení 

osvetovo-vzdelávacieho programu Občiansky rozpočet na Univerzite tretieho veku 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Ako prieskumný nástroj bolo použitý 

vstupný a výstupný dotazník.  

Cieľom prieskumu bolo zistiť úroveň poznatkov z oblasti finančnej gramotnosti 

u účastníkov osvetovo-vzdelávacieho programu. Prieskum bol zameraný na osobné financie, 

verejné financie, kompetencie samosprávneho kraja v oblasti riadenia verejných financií 

a informovanosť respondentov o možnosti participácie na riadení verejných financií na úrovni 

miestnej a regionálnej samosprávy. Na vstupnom prieskume sa zúčastnilo 29 respondentov, 

na výstupnom prieskume participovalo 15 respondentov. Výsledky prieskumu boli podrobne 

spracované.  

Z hľadiska tvorby koncepcie informovanosti považujeme za dôležité uviesť niektoré 

vybrané odpovede respondentov k otázkam verejných financií a kompetencií samosprávneho 

kraja.  

 

Tabuľka 1 Analýza úrovne poznatkov seniorov vo vybraných otázkach verejných 

financií 

otázka 

počet 

respondentov 0 1 

17 29 14 15 

19 29 10 19 

21 29 19 10 

22 29 14 15 

23 29 18 11 
Zdroj: Vlastné spracovanie autorov – prieskum 

 



 
Obrázok 1 Grafické spracovanie analýzy úrovne poznatkov seniorov vo vybraných 

otázkach verejných financií 
Zdroj: Vlastné spracovanie autorov – prieskum. 

 

3.2.1 Verejný rozpočet samosprávneho kraja 

Otázka č. 17 vstupného dotazníka pre seniorov znela: „Viete charakterizovať verejný 

rozpočet samosprávneho kraja a princípy tvorby a čerpanie rozpočtu?“ Mala respondentov 

nasmerovať k pochopeniu vzniku, tvorby, prerozdeľovania a zodpovednosti za tvorbu 

a čerpanie verejného rozpočtu v úrade VÚC. 

Keďže z hľadiska obsahového zamerania vzdelávaco-osvetového programu Občiansky 

rozpočet, ktorý skupina respondentov absolvuje ako pilotné overovanie programu, sa tejto 

problematike mala venovať osobitná pozornosť, a vo vzdelávaní bude nevyhnutné účastníkom 

vzdelávania vysvetliť procesy tvorby a čerpania verejných rozpočtov na Slovensku, úlohu 

verejnej správy a samosprávnych krajov, finančné toky, zodpovednosť kľúčových aktérov, 

možnosti a formy participácie občanov samosprávneho kraja a možnosti občianskej kontroly 

verejného rozpočtu.  

Na túto otázku nevedelo odpovedať 14 respondentov, pričom mnohí priamo uviedli, že 

nemajú tieto poznatky, 14 respondentov uviedlo, že verejný rozpočet patrí do kompetencie 

samosprávneho kraja. 

Tvorbu, čerpanie a zodpovednosť za rozpočet samosprávneho kraja opísali takto: 

- rozpočet samosprávneho kraja tvoria členovia VÚC, finančný odbor (R28); 
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- vzniká podľa požiadaviek občanov, návrhu poslancov VÚC a podľa položiek, 

zodpovedný je predseda VÚC (R2); 

- tvorí sa z príjmov – daní, zodpovedný je Baška (R3) – t.j. predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja; 

- tvorí sa na podklade požiadaviek poslancov, prípadne požiadaviek a potrieb občanov 

a financuje cesty II. triedy, stredné školy a zdravotné zariadenia (R6); 

- rozpočet tvoria príjmy a tiež výdaje VÚC, zodpovednosť majú poslanci VÚC na čele 

so štatutárom - predsedom VÚC (R7); 

- vzniká z daní a poplatkov občanov (z nehnuteľností, poplatkov), príjmov od štátu 

(dotácie, eurofondy), rozdeľuje sa podľa potrieb kraja, mesta, obce na rozvoj, 

zodpovednosť má predseda, vedenie mesta, členovia jednotlivých komisií (R8); 

- príjmy vznikajú z daní a poplatkov občanov, z peňazí od štátu, z eurofondov, 

zodpovednosť má predseda VÚC a členovia (vedúci) jednotlivých komisií (R9); 

- štát rozdeľuje prostriedky do 8 VÚC, rozpočet by mal byť vyvážený 

(príjmy=výdavky), zodpovedá predseda VÚC v kraji (R12); 

- tvorí sa na samosprávnom kraji, zodpovednosť nesie samosprávny kraj, musí byť 

schválený poslancami samosprávneho kraja (R13); 

- vzniká na základe návrhu a schválenia poslancami (R15); 

- tvorí ho VÚC a taktiež ho prerozdeľuje (R16); 

- určitý podiel tvorí finančná čiastka pridelená zo štátneho rozpočtu SR (R17); 

- zodpovednosť za tvorbu a čerpanie majú poslanci a zastupiteľstvo kraja, mesta, obce 

(R19); 

- pozostáva z príjmov a výdavkov, príjmy sú tvorené príjmami zo štátneho rozpočtu, 

z príjmov z činností organizácií TSK, výdavky sa členia na kapitálové a bežné podľa 

kapitol, prerozdeľuje zastupiteľstvo, zodpovednosť na tvorbu a čerpanie nesie 

predseda TSK (R20); 

- tvorí zastupiteľstvo na základe podkladov finančného odboru, musí pokrývať celú 

činnosť VÚC, prenesené aj originálne kompetencie (R18). 

 

Uvedené formulácie respondentov dosť jasne naznačujú, že v otázke chápania 

verejného rozpočtu samosprávneho kraja prevažuje množstvo nedostatkov, poznatky 

respondentov sú všeobecné, neúplné, torzovité, u mnohých úplne nesprávne. Niektorí 

respondenti akoby žili v dobe pred vznikom samosprávnych krajov, svoje informácie opierajú 

zo zotrvačnosti o voľakedajšiu pôsobnosť a fungovanie krajských národných výborov. 



Dokonca v samosprávnom kraji vidia orgán, ktorý zodpovedá za prerozdeľovanie rozpočtu 

pre mestá a obce v samosprávnom kraji.  

Respondenti potvrdili, že nemajú poznatky o tom, že pôsobenie samosprávneho kraja 

sa dotýka uspokojovania potrieb obyvateľov kraja, a pôsobenie obcí/miest sa týka 

uspokojovania potrieb obyvateľov obce/mesta. Je potrebné im vysvetliť, že z hľadiska 

kompetencií samosprávy neexistuje hierarchické usporiadanie a nadradenosť kraja nad 

obcami/mestami. Je potrebné im vysvetliť samotný princíp občianskej samosprávy 

a pravdepodobne aj podstatu občianskeho rozpočtu.  

 

3.2.2 Miestne dane a poplatky 

Dotazníkovou otázkou č. 18 sme sledovali vedomosti respondentov v oblasti 

miestnych daní a poplatkov. Respondenti mali uviesť druhy daní na Slovensku a miestne dane 

a poplatky.  

Respondenti uviedli tieto odpovede: 

- Druhy daní na Slovensku: priame a nepriame, daň z príjmu, daň fyzických osôb, daň 

právnických osôb, daň z prenájmu, dane z podnikania, DPH, cestná daň, daň 

z motorových vozidiel, spotrebné dane (z alkoholu, tabaku), dane zahraničných 

investorov, daň zo zisku, dedičská daň; 

- Miestne dane a poplatky: daň z nehnuteľnosti, zo stavieb a pozemkov, z pôdy a lesa, 

poplatky za psa, poplatok za odvoz a likvidáciu komunálneho odpadu (smetí), 

poplatok za užívanie verejného priestoru. 

 

Niektorí respondenti nevedeli vymenovať viac ako jeden druh dane alebo poplatku, 

nesprávne zaradili k daniam aj poplatky za mýto (!), použili nevhodné pojmy (dane 

z bytového fondu). Vyskytol sa respondent (R27), ktorý vedel identifikovať finančné toky 

a uviedol, že miestne dane a poplatky idú do rozpočtu „mesta/obce alebo štátu“. Respondent 

R13 si dane pomýlil s odvodmi do fondov (a uviedol „sociálna a zdravotná daň“). Respondent 

R7 uviedol, že na miestnej úrovni existuje daň na rozvoj cestovného ruchu (ide o nevhodnú 

formuláciu a výsledok sa zamieňa s procesom). Respondent R6 zaradil medzi dane aj pokuty 

(ide zväčša o správne poplatky). Respondent R4 nevedel odpovedať na otázku. 

Poznatky respondentov v tejto oblasti vyplývajú z vlastnej skúsenosti, keďže 

majú povinnosti platiť niektoré druhy daní a miestnych poplatkov. Celkovo však možno 

konštatovať, že respondentom chýba celkové pochopenie systému daní a poplatkov, 



postavenie platcov a príjemcov daní. V tejto problematike nemajú jasno, hoci z hľadiska 

zamerania vzdelávaco-osvetového programu Občiansky rozpočet je táto problematika 

významnou témou. Odporúčali sme preto túto tému jasne prepojiť s otázkou tvorby verejných 

rozpočtov a požadovať od účastníkov vzdelávania, aby samostatne zistili, ako sa dane 

a poplatky vyberajú, kto ich spravuje a ako sa prerozdeľujú. Je možné zadať im túto úlohu 

v rámci samoštúdia.  

 

3.2.3 Verejné rozpočty samosprávnych krajov 

Otázka č. 19 mala za cieľ zmapovať poznatky respondentov, či poznajú finančné toky 

verejných rozpočtov samosprávneho kraja. Znela: „Viete uviesť, kam idú peniaze z verejných 

rozpočtov samosprávnych krajov v Slovenskej republike?“ 

Šiesti respondenti nevedeli odpovedať na túto otázku. Ostatných 23 respondentov 

uviedlo, že podľa ich názoru peniaze z verejných rozpočtov samosprávnych krajov idú v kraji: 

- na zlepšenie ciest, zdravotníctva, školstva (R28), 

- do budovania infraštruktúry kraja (R2); 

- do samosprávnych krajov, miest a obcí (R3); 

- do opráv škôl (R5); 

- na cesty, stredné školy, zdravotníctvo, kultúru, šport, cyklotrasy (R6); 

- na výstavbu a opravu ciest, kultúru, zdravotníctvo (R7); 

- na kanalizáciu, opravu a zveľadenie škôl, sociálne zariadenia (R8); 

- budovanie chodníkov, opravy materských škôl, ihrísk (R9); 

- diaľnice (R11); 

- na nižšie (!) územné celky (R12); 

- do oblastí, za ktoré je kraj zodpovedný (R13); 

- na výstavbu (opravy) budov (R14); 

- do rozvoja samosprávneho kraja, školstvo, zdravotníctvo, cesty, kultúra (R15); 

- na každý druh (?) podľa schválenia MFSR a ďalej sa prerozdeľujú na cesty, 

kancelárie, školy, údržba (R16); 

- na rozvoj ciest, opravy budov, revitalizáciu parkov, výstavbu štadiónov, výstavbu 

nájomných bytov, kultúru, rozvoj škôl a predškolských zariadení, nákup dopravných 

prostriedkov a ich opravu (R17); 

- byty, prevádzku zariadení, mzdy, cesty (R19); 

- na údržbu, opravy, budovanie nových objektov (R27); 



- zdravotníctvo, školstvo, komunikácie (R26); 

- na diaľnice (!), nemocnice, školy (R21); 

- financovanie stredného školstva, dopravu, zariadenia sociálnych služieb, kultúru, 

nemocnice, opravu ciest, financovanie úradu samosprávy (R20); 

- rozvoj kraja, chod TSK (R18); 

- na mestá a obce (!) v samosprávnom kraji (R1). 

 

Vedomosti väčšiny respondentov sa ukazujú ako neúplné, torzovité a u viacerých 

respondentov sú nesprávne. Poukazujú na to, že účastníci vzdelávania dobre nepoznajú 

kompetencie samosprávneho kraja, povinnosti a úlohy, ktoré úrad VÚC musí zo zákona 

zabezpečovať ako svoje originálne a prenesené kompetencie. Opäť sa ukazuje, že v skupine 

sú aj takí respondenti, ktorí nepostrehli nový legislatívny rámec poslania a úloh úradu 

samosprávneho kraja z hľadiska uspokojovania potrieb obyvateľov kraja. Zamieňajú si 

ingerencie štátu (napr. výstava diaľnic) a samosprávneho kraja, čo naznačuje, že prakticky 

všetko považujú za štátom vlastnené, riadené a financované, neuvedomujú si osobitné 

poslanie, funkcie a úlohy samosprávy a často jej ani nerozumejú. Zotrvávajú na starých 

princípoch prerozdeľovania štátneho rozpočtu (z úrovne ministerstva financií) „smerom 

nadol“ do krajov, obcí a miest.   

Respondenti svojimi odpoveďami potvrdili, že je potrebné vysvetliť im funkcie 

a fungovanie verejnej správy a územnej samosprávy, otázky funkcií a úloh samosprávnych 

krajov a verejných rozpočtov. Viacerí svojimi odpoveďami naznačili, že síce chodia voliť vo 

voľbách do samosprávnych krajov, ale pri kompetenciách a právomoci samosprávnych krajov 

sa vracajú do minulosti, keď panoval systém krajských a okresných národných výborov, 

spojených so štátnou mocou. Naznačuje to napr. odpoveď respondenta R1, ktorý uvádza, že 

peniaze z verejných rozpočtov samosprávnych krajov idú „na mestá a obce v samosprávnom 

kraji“. To poukazuje na neznalosť systému spravovania vecí verejných a verejných rozpočtov 

a neznalosť reformy verejnej správy v SR, ktorej tri etapy sa od r. 1991 už uskutočnili. 

Pravdepodobne zlyhala akákoľvek informačná kampaň o súčasnom stave reformy verejnej 

správy všeobecne (z úrovne ministerstva vnútra), ale aj osobitne z úrovne samosprávneho 

kraja. Preto u mnohých občanov aj politikov pretrvávajú pochybnosti o opodstatnenosti 

existencie samosprávnych krajov, ba dokonca navrhujú zrušenie samosprávy. Nevedno, či si 

uvedomujú dosah svojich úvah a návrhov na život obyvateľov v jednotlivých regiónoch 

Slovenska.  



Z hľadiska obsahového zamerania vzdelávaco-osvetového programu Občiansky 

rozpočet sme preto považovali za nevyhnutné prostredníctvom konkrétnych príkladov 

vysvetliť vznik, schvaľovanie a čerpanie verejného rozpočtu samosprávneho kraja, teda jasne 

a zrozumiteľne vysvetliť, že použitie verejného rozpočtu samosprávneho kraja sa viaže 

výlučne na zabezpečenie úloh podľa platnej legislatívy. Tú treba aspoň v krátkosti vysvetliť 

a zdôrazniť platný model samosprávy na Slovensku, vrátane originálnych a prenesených 

kompetencií územnej samosprávy.  

 

3.2.4 Kompetencie územnej samosprávy vyšších územných celkov 

Otázkou č. 20 sme zisťovali poznatky respondentov o právomociach (kompetenciách) 

samosprávneho kraja. Respondenti mali uviesť tie kompetencie, ktoré poznajú. Osem 

respondentov nedokázalo uviesť ani jednu kompetenciu samosprávneho kraja (uviedli 

„neviem“). Ostatní respondenti uvádzali tieto kompetencie:  

- kultúra, kultúrne zariadenia,  

- komunikácie (dopravné cesty), 

- oprava ciest II. triedy, 

- školstvo, oprava a rekonštrukcia škôl,  

- sociálna oblasť, sociálne služby, 

- zdravotníctvo, nemocnice, 

- výstavba štadiónov a športových hál, 

- regionálna doprava, SAD,  

- regionálny rozvoj. 

 

Vyskytli sa aj respondenti (R20), ktorí mali veľmi dobré poznatky o kompetenciách 

samosprávneho kraja a jeho pôsobnosti. Niektorí uviedli, že samosprávny kraj má 

kompetenciu rozhodovať o použití finančných prostriedkov (R8, R24) a o poskytnutí úľav 

(R25) a príspevkov hmotnej núdzi (R19). 

Vo väčšine odpovedí figurovalo na prvom mieste školstvo, na druhom mieste 

zdravotníctvo a ďalej sociálne služby, ku ktorým má táto skupina respondentov veľmi blízko, 

resp. sú všeobecne známe. Menšia časť respondentov preukázala poznatky aj o ďalších 

kompetenciách. Výsledky naznačujú, že respondenti preukázali málo informácií 

o významnejších kompetenciách samosprávnych krajov ako kľúčových aktéroch rozvoja 

samosprávneho kraja. Viacerí respondenti nevedia oddeliť zodpovednosť štátu 



a zodpovednosť samosprávnych krajov. Zo strany samosprávneho kraja je žiaduce zdôrazniť 

povinnosť samosprávneho kraja zabezpečovať výkon originálnych a prenesených 

kompetencií, keďže úzko súvisia s problematikou verejného rozpočtu samosprávneho kraja 

a uspokojovaním potrieb jeho obyvateľov. Táto téma si v pilotnom overovaní programu 

Občiansky rozpočet vyžadovala zo strany lektorov osobitnú pozornosť a využitie konkrétnych 

príkladov, zrozumiteľných na pochopenie účastníkov-seniorov.  

 

3.2.5 Informovanosť a participácia občanov v územnej samospráve 

Dotazníkovými otázkami č. 21 a 23 sme chceli zistiť, 

- či respondenti majú informácie o tom, že obyvatelia samosprávneho kraja sa môžu 

zúčastňovať na tvorbe a čerpaní finančných prostriedkov z verejných rozpočtov 

samosprávneho kraja, 

- či vedia o spôsoboch komunikácie a kooperácie úradu VÚC s obyvateľmi 

samosprávneho kraja pri tvorbe a čerpaní rozpočtu, 

- či vedie konkretizovať svoje poznatky a „uviesť príklady dobrých, efektívnych 

a trvalo udržateľných projektov podporovaných úradom VÚC a občanmi“ (uvedením 

obce/mesta a názvu projektu).   

K otázke č. 21 o možnosti účasti obyvateľov samosprávneho kraja na tvorbe a čerpaní 

finančných prostriedkov z verejných rozpočtov samosprávneho kraja sa 18  respondentov (t.j. 

dve tretiny) nevedelo vyjadriť, resp. uviedlo, že nemajú žiadne informácie. Ostatní 

respondenti na otázku odpovedali  takto: 

- pri tvorbe verejného rozpočtu sa zúčastňujú volení zástupcovia a čerpanie sa 

uskutočňuje na základe platného rozpočtu (R6),  

- informácie o tvorbe a čerpaní rozpočtu môžu občania získať prostredníctvom svojich 

poslancov v zastupiteľstve samosprávneho kraja (R15, R21),  

- obyvatelia samosprávneho kraja sa môžu zúčastňovať na verejných zhromaždeniach 

(R12, R22) alebo informácie získavajú formou diskusií (R18), 

- ako voliči môžu žiadať o podporu na svoje aktivity v športe a kultúre (R8) formou 

príspevku (R9).  

Vyskytol sa aj názor (R16), že samospráva rozhoduje o tom, kde sa verejné 

prostriedky použijú na chod a potreby mesta (!), a názor, že dôchodcovia môžu poberať 

príspevok na jedlo a získať rekreačný pobyt v okolí (R17). 



Jeden názor potvrdil, že respondenti dokážu získavať požadované informácie o účasti 

na tvorbe a čerpaní rozpočtu. Respondent R20 uviedol, že má také informácie: „Sú niektoré 

granty, za ktoré je možné hlasovať.“ 

Odpovede respondentov potvrdzujú, že v tejto oblasti majú minimálne alebo žiadne 

poznatky a informácie. Mnohí respondenti sa na tieto otázky ani nesnažili odpovedať. 

To potvrdzuje, že v tejto oblasti potrebujú účastníci programu Občiansky rozpočet 

jasné a presné informácie, ako, kedy, kde a akým spôsobom môžu svoje práva uplatňovať, 

kde nájdu potrebné informácie, na koho sa na úrade samosprávneho kraja môžu obrátiť, kde 

na webovskom sídle úradu VÚC tieto informácie nájdu, ako sa uskutočňuje prípravný 

a schvaľovací proces o rozpočte, aktualizácia rozpočtu a jeho kontrola, ako aj kontrola 

dosiahnutých výsledkov. Zo získaných výsledkov vyplýva, že informovanosť obyvateľov je 

biedna, ba takmer žiadna! 

Tento záver potvrdzujú aj odpovede na otázku 22: „Viete uviesť spôsoby komunikácie 

a kooperácie úradu VÚC s obyvateľmi pri tvorbe a čerpaní rozpočtu?“ Pýtali sme sa na 

formy, kanály alebo platformy komunikácie s občanmi. Až 14 respondentov (takmer 50 %) 

neuviedlo odpoveď alebo napísalo, že nevedia.  Ďalší uviedli tieto formulácie: 

- informácie sú na webovej stránke úradu (R20), 

- na zasadnutiach zastupiteľstva (R18), 

- osobne, telefonicky, písomne (R25), 

- noviny, TV, internet (R3), 

- stretnutia s občanmi (R27, R9), 

- verejné zhromaždenia (R12), 

- stretnutia s poslancami VÚC (R7, R6, R2, R26), 

- formou ankety s vybranými obyvateľmi, text v novinách a časopisoch (R17), 

- internet (R13), 

- pripomienkovanie, stretnutia primátora s občanmi (R8). 

Toto zistenie je dosť alarmujúce, keďže takmer 50 % opýtaných nie je informovaných 

alebo im neprišiel na um žiaden spôsob komunikácie, teda o ňom nevedia. Zistenia sú  

zároveň signálom pre úrady samosprávnych krajov, ktoré by mali prijať v tejto oblasti tieto 

opatrenia: 

- zintenzívniť komunikáciu s obyvateľmi,  

- využívať systémovo vhodné komunikačné kanály prispôsobené jednotlivým 

generačným skupinám obyvateľov,  

- komunikovať s obyvateľmi kraja prehľadným a zrozumiteľným spôsobom,  



- formulovať svoje oznámenia tak, aby im obyvatelia nielen porozumeli, ale aj 

pochopili dosah rozhodnutí úradu samosprávneho kraja a uvedomovali si ich 

previazanosť s potrebami a želaniami obyvateľov kraja.  

Otázka č. 23 mala potvrdiť, či respondenti majú informácie, poznajú a vedia „uviesť 

príklady dobrých, efektívnych a trvalo udržateľných projektov, ktoré podporuje úrad VÚC 

a občania?“  

Z odpovedí vyplýva, že poznajú projekty opravy školských a zdravotníckych 

zariadení, cyklotrasy (R6, R26), respondent R7 uvádza len všeobecné konštatovania ako 

cesty, doprava, kultúrne pamiatky, kultúrne súbory, alebo respondent R8 uvádza budovanie 

parkovísk a úprava ihrísk, respondent R9 opravy škôl, jarkov, respondent R19 športové 

ihriská, respondent R27 športové areály, respondent R18 projekty cezhraničnej spolupráce, 

ale respondenti neidentifikujú miesto a názov projektu. To síce identifikujú respondenti R25 

(Trenčín: detské ihriská, cyklistické chodníky) a R22 (Trenčín: úprava komunikácie), ale nie 

je isté, či projekty podporilo mesto alebo VÚC. Pre respondenta R24 nie je jasné rozdelenie 

kompetencií VÚC a obce, keď uvádza, že „v obci, kde bývam, došlo k odkúpeniu pôdy na 

pozemkové parcely“ (?). 

Na túto otázku neodpovedalo až 17 respondentov, čo je 58,6 %. Zistenia potvrdzujú, 

že sa potvrdzuje výrok respondenta R3, že informovanosť obyvateľov v tejto oblasti je zlá. 

Rovnako aj v tomto prípade sú zistenia dotazníkového prieskumu signálom pre úrady 

samosprávnych krajov, ktoré by mali konkretizovať svoje projektové zámery, zverejňovať 

projekty podporené z rozpočtu samosprávneho kraja, viditeľne označiť podporené projekty, 

viesť komunikačnú kampaň v prospech zapojenia obyvateľov do rozhodovania o výbere 

projektov. V informačných správach pre obyvateľov by mali uvádzať konkrétne projekty a ich 

lokalizáciu, výšku alokovaného príspevku z rozpočtu samosprávneho kraja, participáciu 

občianskych aktivistov a občanov na prípade a implementácii projektu, úžitok a osoh pre 

obyvateľov, ako aj dosah (impact) projektu, teda koľkých obyvateľov sa podporený projekt 

dotýka, a prečo je pre nich prospešný, aká je dĺžka trvania projektu, aká je udržateľnosť 

projektu po ukončení financovania projektu samosprávnym krajom a ďalšie relevantné 

informácie.   

Tu musíme konštatovať, že odpovede na otázky č. 21 až 23 potvrdzujú, že 

informovanosť obyvateľov samosprávneho kraja je nedostatočná, aj keď sa to voleným 

predstaviteľom a zamestnancov Úradu VÚC nemusí tak javiť. Napriek tomu, že výsledky 

dotazníka získané na veľmi malej vzorke 29 respondentov nemožno zovšeobecniť, môžeme  

ich považovať za veľmi významné signály pre úrad samosprávneho kraja v tom zmysle, že je 



v tejto oblasti nevyhnutné vytvoriť osobitnú komunikačnú kampaň s cieľom vyzvať 

obyvateľov k aktívnejšej účasti v zverejňovaní svojich názorov, požiadaviek a odporúčaní pri 

tvorbe a čerpaní verejného rozpočtu samosprávneho kraja. V komunikačnej kampani úradu 

bude potrebné vytvoriť a aplikovať vhodné, generačne špecifikované komunikačné kanály.  

V rámci osvetovo-vzdelávacieho programu Občiansky rozpočet sme na základe 

výsledkov vstupného prieskumu odporúčali, aby lektori zdôraznili tieto zistenia v svojich 

prezentáciách a diskusii s účastníkmi ďalšieho vzdelávania.  

 

3.2.6 Výstupný dotazník informovanosti v oblasti verejných financií špecifickej skupiny 

občanov seniorov 

Na záver vzdelávaco-osvetovej aktivity, ktorá bola zameraná na verejné financie 

v samospráve, bol realizovaný dotazníkový prieskum zameraný na vnímanie informácií 

týkajúcich sa rôznych oblastí verejných financií zo strany občanov. V tejto fáze prieskumu sa 

zisťoval prínos realizovanej vzdelávaco-osvetovej aktivity pre účastníkov vzdelávania 

(seniorov).  

V prieskumnej vzorke prevažovali ženy (85 %), muži tvorili len 15 % respondentov. 

Čo sa týka vekovej kategórie, najpočetnejšia bola skupina vo vekovom rozmedzí 61 až 70 

rokov, z hľadiska vzdelania potom prevládalo stredoškolské, so zastúpením u 69 % 

respondentov.  

Následne sme skúmali mieru vplyvu jednotlivých obsahov vzdelávacieho programu 

Občiansky rozpočet na aktuálnu informovanosť respondentov v oblasti verejných financií. 

Výsledky prezentuje tabuľka 2 a súvisiace grafy. Hodnotenie jednotlivých aspektov je 

vyjadrené na kladnej aj zápornej škále, kde bodové hodnotenie +3 predstavuje najlepšie 

hodnotenie a hodnotenie -1 najhoršie hodnotenie.  

Respondentov najviac zaujali informácie, ktoré sa týkajú oblastí vzdelávania ako je a) 

Participácia občanov v oblasti verejných financií, b) Finančná zodpovednosť a prijímanie 

rozhodnutí, c) Finančná gramotnosť  a d) Človek vo sfére peňazí.  Z pohľadu využitia 

získaných poznatkov z konkrétnych tém v životnej praxi seniorov, najmä tých, ktoré sú vo 

vzťahu k samospráve, za najviac upotrebiteľné a užitočné považujú poznatky získané z 

problematiky Verejné financie a verejné rozpočty a Participácia občanov v oblasti verejných 

financií.  

 



 

 

 

 

 

Tabuľka 2 Postoje seniorov vo vybraných oblastiach verejných financií 

Oblasť verejných financií  Užitočnosť vzdelávania 3 2 1 0 -1 

Finančná gramotnosť 

charakter obsahu 

vzdelávania 77% 23%       

využiteľnosť vzdelávania 

v praxi samosprávy 31% 23% 31% 15%   

Človek vo sfére peňazí 

charakter obsahu 

vzdelávania 69% 31%       

využiteľnosť vzdelávania 

v praxi samosprávy 31% 31% 31% 7%   

Riadenie osobných 

financií 

charakter obsahu 

vzdelávania 62% 38%       

využiteľnosť vzdelávania 

v praxi samosprávy 31% 38% 15% 8% 8% 

Finančná zodpovednosť 

a prijímanie rozhodnutí 

charakter obsahu 

vzdelávania 85% 15%       

využiteľnosť vzdelávania 

v praxi samosprávy 31% 38% 15% 8% 8% 

Verejné financie a 

verejné rozpočty 

charakter obsahu 

vzdelávania 62% 38%       

využiteľnosť vzdelávania 

v praxi samosprávy 24% 62% 7% 7%   

Participácia občanov v 

oblasti verejných financií 

na úrovni územnej 

samosprávy 

charakter obsahu 

vzdelávania 92% 8%       

využiteľnosť vzdelávania 

v praxi samosprávy 38% 54%   8%   

Zdroj: Vlastné spracovanie autorov – prieskum 2020. 



 

 

 

 

 

4  ODPORÚČANIA A ZÁVERY 

 Za strategickú dokumentáciu obce v oblasti verejných financií považujeme najmä: 

- Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, 

- Rozpočet – viacročný rozpočet i príslušné aktualizácie rozpočtu, 

- Záverečný účet. 

 

Informovanosť občanov v oblasti verejných financií, ako sme ju prezentovali 

v predchádzajúcich častiach tohto dokumentu na podklade primárnych aj sekundárnych 

informácií, prieskumov a iných podkladových materiálov, nie je v súčasnosti na požadovanej 

úrovni a je dosť vzdialená optimálnemu stavu pri plnení úloh v oblasti správy vecí verejných. 

Možno predpokladať, že nízka miera poznania a informovanosti obyvateľov obojsmerne 

ovplyvňuje efektívnu komunikáciu medzi občanmi a volenými predstaviteľmi územnej 

samosprávy, odbornými pracovníkmi úradov územnej samosprávy. Niekedy občania ani 

nevedia, na čo sa majú pýtať.  

Za základnú príčinu súčasného stavu považujeme absenciu vedomostí občanov 

a spôsoby informovania občanov z úrovne samosprávy, pričom sme zistili, že 

- 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; 

- 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; 

- komunikácia samosprávy s vybranými skupinami občanov sa má riadiť zásadami 

transparentnosti, relevantnosti, primeranosti a úrovni dosiahnutého vzdelania občanov.  

 



Vo viacerých samosprávach, ktoré sme v rámci ďalších zisťovaní a analýz navštívili, 

sme si overili, že organizujú osvetové aktivity v oblasti verejných financií a verejných 

rozpočtov, ktoré môžu byť inšpiratívnym príkladom. Pretrvávajúcim problémom je však 

nesystematickosť takýchto ojedinelých iniciatív. 

V zmysle realizovaných prieskumov, analýz, skupinových a individuálnych 

rozhovorov, osvetových a vzdelávacích aktivít uvádzame v nasledovných častiach konkrétne 

opatrenia na zlepšenie súčasného stavu v informovanosti občanov.  

 

4.1  Výsledky prieskumov ako podklady pre koncepciu informovanosti 

Vstupný a výstupný prieskum priniesol viaceré informácie o tom, ako respondenti 

vnímajú a hodnotia položky verejných financií. V dotazníku boli formulované otázky, ktoré 

zisťovali vedomosti a postoje respondentov v oblasti finančnej gramotnosti z hľadiska 

jednotlivca, rodiny a spoločnosti. Zamerali sa na to, aby zistili, ako dobre respondenti poznajú 

oblasť osobných financií, rodinný rozpočet a verejné rozpočty.  

Možno konštatovať, že respondenti preukázali, že majú viac menej dobre zvládajú 

problematiku osobných financií, menej problematiku rodinného rozpočtu. Avšak v súvislosti 

s tým nemajú vyjasnenú problematiku daní a miestnych poplatkov. V seniorskom veku sa 

však nevyhnú ani viacerým daniam ani miestnym poplatkom. Najväčší problém pre nich 

predstavuje pochopenie prerozdeľovania daní a poplatkov z hľadiska verejných rozpočtov. Na 

základe odpovedí možno konštatovať, že takmer všetci respondenti majú nedostatky 

v pochopení otázky verejných rozpočtov. V problematike samosprávneho kraja chýbajú 

viacerým respondentom základné informácie a poznatky o kompetenciách a právomociach 

samosprávneho kraja. Niektorí respondenti nevnímajú rozdiel medzi štátnou správou 

a samosprávou ako správou vecí verejných občanmi. Pridŕžajú sa zastaraných poznatkov 

spred obdobia začiatku reformy verejnej správy na Slovensku. Takisto u viacerých 

respondentov sme identifikovali nepochopenie úloh samosprávneho kraja pri tvorbe a čerpaní 

rozpočtu. Respondentom chýbajú jasne vymedzené línie pôsobnosti úradu samosprávneho 

kraja a územnej samosprávy a ich odlíšenie od pôsobnosti obce a mesta. Niektorí sa 

domnievajú, že existuje nejaké hierarchické usporiadanie a závislosť medzi samosprávnym 

krajom a obcami/mestami. Preukázali názor, že obce a mestá sú podriadené samosprávnemu 

kraju, a to aj v problematike verejných rozpočtov.  

 

 



 

 

4.2   Odporúčania z hľadiska projektu Informovanosť a participácia 

občanov v oblasti verejných financií na úrovni územnej samosprávy 

Výsledky dotazníkového prieskumu v malej skupine respondentov-seniorov 

naznačujú, že bude vhodné odporúčať úradom samosprávnych krajov, aby pri zavádzaní 

princípov tvorby občianskeho rozpočtu vytvorili vhodnú platformu komunikácie a kooperácie 

s viacerými generačnými skupinami, osobitne so zraniteľnými skupinami občanov 

(marginalizované skupiny, národnostné menšiny, nezamestnaní, občania v dôchodku).  

Z hľadiska veku, dosiahnutého vzdelania, ovládania a prístupu občanov k moderným 

technológiám bude potrebné, aby samosprávne kraje pred spustením projektu občianskeho 

rozpočtu zabezpečili informačnú a komunikačnú kampaň pre obyvateľov kraja 

prostredníctvom rôznych komunikačných kanálov (tlačoviny, letáky, regionálne a mestské 

televízie, internet, webovské stránky, ankety, besedy a diskusie, tematické stretnutia 

s poslancami a predstaviteľmi samosprávneho kraja, predstavenie významných projektov 

finančne podporených z rozpočtu samosprávneho kraja).  

Informácie majú byť formulované jasne, stručne, zrozumiteľne za použitia vhodných 

a všeobecne známych príkladov, aby sa dosiahlo, že jednotlivé generačné skupiny a osobitne 

zraniteľné skupiny občanov ich dokážu úplne pochopiť, správne interpretovať a akceptovať. 

Už aj preto, že seniorská generácia predstavuje tú skupinu obyvateľov, ktorí pravidelne 

chodia voliť.   

 

4.3   Návrhy na zlepšenia stavu informovanosti občanov v oblasti 

verejných financií 

 Za zásadné aspekty koncepcie informovanosti obyvateľov príslušného územia 

o verejných politikách a verejných financiách treba považovať zdroje dát, charakter 

sprostredkovaných informácií občanom a fungujúci informačný systém, resp. informačné 

systémy verejnej správy a samosprávy. 

 Informácie, ich druhy, zdroje a informačné systémy sú kľúčovými prvkami pri tvorbe 

koncepcie informovanosti a pri zverejňovaní verejných politík.  

 



Všeobecná klasifikácia a kategorizácia informácií  

Pri podpore informovanosti občanov je žiaduce vychádzať z všeobecnej klasifikácie 

informácií, ktoré možno klasifikovať a triediť do viacerých kategórií (Kollár, - Matúšová, 

2020, s. 20):  

- podľa zobrazovaných procesov na informácie ekonomické a mimoekonomické; 

- podľa pôvodu na informácie externé a interné; 

- z hľadiska dosahov a dôsledkov na informácie strategické, taktické a operatívne; 

- z hľadiska vzťahu k cieľom organizácie na informácie potrebné na určenie cieľa, 

informácie zabezpečujúce realizáciu cieľa a informácie slúžiace ku kontrole plnenia 

cieľa; 

- z hľadiska úlohy v činnosti organizácie na informácie vyvolávajúce rozhodnutie, 

konanie, a na neutrálne informácie; 

- z hľadiska odvodenosti na informácie prvotné (pôvodné) a informácie druhotné 

(odvodené); 

- z hľadiska dôležitosti na informácie základné (rozhodujúce) a informácie doplnkové; 

- z hľadiska trvácnosti na informácie fixné a informácie premenlivé; 

- z hľadiska dokumentácie na informácie dokumentované a nedokumentované; 

- z iných hľadísk môžeme vziať do úvahy určenie adresáta, vzťah k prítomnosti, 

záväznosti, komplexnosti, formalizácie, vyjadrenia, utajenia, životnosti, spracovania 

a opakovateľnosti. 

Aplikovaná klasifikácia a kategorizácia informácií  

Pri aplikovaní uvedenej kategorizácie na pôsobenie organizácií verejnej správy 

a samosprávy môžeme všeobecné členenie informácií konkretizovať spôsobom tak, ako to 

uvádza Tabuľka 3. Pokúsili sme sa uvedené všeobecné kategórie informácií konkretizovať na 

informácie, ktoré sú charakteristické pre činnosť územnej samosprávy.   

 

Tabuľka 3 Aplikácia klasifikácie a kategorizácie informácií v organizáciách verejnej 

správy 
Členenie informácií z 
hľadiska 

Všeobecné informácie Konkretizované informácie 

v organizácii verejnej správy (VS) 

• procesov a) ekonomické 
b) mimoekonomické 

a) transfer peňažných prostriedkov 
z úrovne štátnej správy do 
samosprávy 

b) rozhodnutia vlády, koncepcie, 
stratégie, akčné plány (napr. 
kohézie, čerpania fondov EÚ 



samosprávnymi krajmi a pod.) 
• pôvodu a) externé  

b) interné 
 

• dosahov a dôsledkov a) strategické 
b) taktické 
c) operatívne 

a) Národná stratégia digitalizácie VS  
b)  
c) akčné plány zavádzania 
informatizácie verejnej správy 

• vzťahu k cieľom 
organizácie 

a) potrebné na určenie cieľa 
 

b) zabezpečujúce realizáciu 
cieľa 

 
c) slúžiace ku kontrole plnenia 

cieľa 

a) vytvorenie komisie na podporu 
občianskych iniciatív 
b) alokácia finančných prostriedkov 
na implementáciu schválených 
projektov 
c) monitoring, hodnotenie a kontrola 
čerpania finančných prostriedkov 
schváleného projektu 

• úlohy v činnosti 
organizácie 

a) vyvolávajúce rozhodnutie 
 

b) vyvolávajúce konanie 
 

 
c) neutrálne informácie 

a) uznesenia obecného 
zastupiteľstva 

b) výzvy na účasť občanov 
v doplňujúcich voľbách do 
obecného zastupiteľstva 

c) oznam o zmene otváracích hodín 
obecnej knižnice 

• odvodenosti a) prvotné (pôvodné) 

b) druhotné (odvodené) 

a)  informácia o sceľovaní pozemkov  
b)  informácia o etapách a výsledkoch 
sceľovania pozemkov 

• dôležitosti a) základné - rozhodujúce 
b) doplnkové 

a) návrh rozpočtu obce 
b) pozmeňovací návrh k rozpočtu 

• trvácnosti a) fixné 
b) premenlivé 

a) mesačné výkazy o hospodárení 
b) správa o inventarizácii 

• dokumentácie a) dokumentované 
b) nedokumentované 

a) podklady na rokovanie 
zastupiteľstva 

b) rozprava k materiálom 
• iných hľadísk a) určenie adresáta 

 
b) vzťah k prítomnosti 

 
c) záväznosť 

 
d) komplexnosť 
e) formalizácia 
 

 

f) vyjadrenie 
g) utajenie 
h) životnosť 
i) spracovanie 
j) opakovateľnosť 

a) správa kontrolóra o hospodárení 
určená zastupiteľstvu 

b) okamžité poverenie 
zastupovaním riaditeľa ZŠ 

c) rozhodnutie o miestnej dani 
a miestnych poplatkoch 

d) správa o hospodárení s majetkom 
e) zdôvodnenie žiadosti obce 

o čerpanie mimoriadnych 
finančných prostriedkov ako 
rozvojových impulzov 

f) vyjadrenie mandátovej komisie 
g) utajenie vybraných informácií 
h) termín archivovania spisu 
i) spracovanie výročnej správy 
j) stále body programu rokovania 

zastupiteľstva 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

Kvalita a charakter informácií 

Informácie musia byť predovšetkým kvalitné. Každá informácia reprezentuje tri 

aspekty – časovú dimenziu, obsahovú dimenziu a formálnu dimenziu.  

Časovú dimenziu charakterizuje včasnosť, aktuálnosť, frekvencia a časové obdobie. 



Obsahovú dimenziu určuje presnosť, relevantnosť, úplnosť, rozsah, kompaktnosť 

a výkonnosť. 

Formálnu dimenziu určuje zrozumiteľnosť, detailnosť, prezentácia, usporiadanie 

(Mohelská – Pitra, 2012). 

Úspech organizácie verejnej správy závisí od znalostí. Jeho základom sú informácie, 

konkrétne aktuálne informácie, ktoré by mali byť efektívne, relevantné, správne získavané, 

analyzované a interpretované. Dáta sú základom vytvárania informácie a majú stáť na 

začiatku informačného a rozhodovacieho procesu. Sú to prvé údaje získané z rôznych 

zdrojov, ktoré sa často menia.  

  Každá organizácia verejnej správy by si mala vytvárať vlastný informačný systém (v 

dokumentovej a elektronickej podobe). Informačný systém má zabezpečiť: 

- sprostredkovanie potrebných informačných vstupov a výstupov (napr. informácie 

určené občanov a spracovanie názorov občanov na návrhy aktivít územnej 

samosprávy), 

- prípravu všetkých vnútorných informácií (napr. všetky zákonom stanovené dokumenty 

potrebné na výkon územnej samosprávy a ďalšie dokumenty na základe potreby), 

- poskytovanie všetkých potrebných informácií jednotlivým zložkám (napr. pravidelné 

informovanie útvarov úradu územnej samosprávy), 

- plnenie integračnej funkcie (informačný systém má byť komplexný, prehľadný, ľahko 

dostupný, efektívny, funkčný), 

- prispôsobivosť, efektívnosť (adaptácia na nové situácie a požiadavky, efektívne 

spracovanie informácií a dokumentov prehľadným spôsobom).  

 

Základom informačného systému sú jeho funkčné zložky realizované informačnými 

procesmi, medzi ktoré patrí: 

- zber a prenos informácií, 

- uchovávanie informácií, 

- spracovanie informácií, 

- distribúcia informácií.  

 

Tieto činnosti sa uskutočňujú v rámci organizačných zložiek a pomocou informačných 

prvkov (hmotné a nehmotné). Najdôležitejšími prvkami sú dokumenty a pracovníci 

organizácie verejnej správy, resp. úradov územnej samosprávy (Kollár – Matúšová, 2020, s. 

25). 



 

 

 

 

 

5 OKRUHY OBSAHOVÉHO ZAMERANIA KONCEPCIE 

INFORMOVANOSTI 

Koncepcia informovanosti obyvateľov v oblasti verejných financií a verejných 

rozpočtov má byť spracovaná v súlade s kompetenciami obcí, miest a samosprávnych krajov, 

ktoré plnia úlohy vo vlastnej pôsobnosti (originálne kompetencie) a súčasne vykonávajú aj 

úlohy v prenesenej pôsobnosti, za ktoré zodpovedá štát, ale ich výkon štát postupne v rokoch 

2002-2004 preniesol bližšie k občanovi na územnú (obecnú) samosprávu v zmysle zákona č. 

416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie 

územné celky v znení neskorších predpisov.  

Regionálna samospráva (samosprávne kraje) je na Slovensku najmladšou formou 

samosprávy. Zabezpečuje množstvo úloh a plní celý rad originálnych a prenesených 

(delegovaných) kompetencií. Poskytuje verejné služvy a statky pre občanov v príslušnom 

regióne. Má svoj vlastný rozpočet, prostredníctvom ktorého sa stáva relatívne nezávislou od 

štátu a zabezpečuje svoje činnosti. „Regionálna samospráva aplikuje právo ...spravovať na 

vlastnú zodpovednosť a v prospech jej obyvateľov podstatnú časť záležitostí verejného 

záujmu v zhode s princípmi subsidiarity“ (Hamalová, 2007, s. 113). 

Výkon regionálnej samosprávy zabezpečuje samosprávny kraj. Samosprávny kraj je 

právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári 

s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich 

obyvateľov. Ekonomické aspekty fungovania samosprávnych krajov sú podmienené 

existenciou množstva pravidiel, ktoré vychádzajú zo samotnej podstaty územnej samosprávy 

– spravovať svoje vlastné územie, hospodáriť s majetkom a financiami, zostavovať rozpočet 

a schvaľovať ho v záujme rozvoja celého územia samosprávneho kraja a jeho obyvateľov 

(Hamalová a kol., 2014, s. 324).  

Základným nástrojom finančného hospodárenia je rozpočet vyššieho územného celku, 

prostredníctvom ktorého sa riadi financovanie úloh a funkcií vyššieho územného celku. 

Rozpočet VÚC je súčasťou rozpočtu sektora verejnej správy.  



Rozpočet samosprávneho kraja sa člení na príjmy a výdavky.  

Vlastné príjmy VÚC: 

- výnos miestnej dane podľa osobitného predpisu,   

- nedaňové príjmy z vlastníctva a z prevodu vlastníctva majetku VÚC a z činnosti VÚC 

a jeho rozpočtových organizácií, 

- výnosy z finančných prostriedkov VÚC,  

- sankcie za porušenie finančnej disciplíny uložené VÚC,  

- dary a výnosy dobrovoľných zbierok v prospech VÚC, 

- podiely na iných daniach v správe štátu podľa osobitného predpisu, 

- iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.  

 

Ostatné príjmy VÚC: 

- dotácia zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 

v súlade so zákonom o štátnom rozpočte na príslušných rozpočtových rok a dotácie zo 

štátnych fondov, 

- ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu, 

- účelové dotácie na realizáciu zmlúv podľa osobitných predpisov, 

- prostriedky Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia poskytnuté na konkrétny 

účel.  

Vyšší územný celok môže na plnenie svojich úloh použiť aj: 

- prostriedky peňažných fondov, 

- zisk z podnikateľskej činnosti, 

- návratné zdroje financovania, 

- združené prostriedky (podľa zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách 

územnej samosprávy).  

 

Otázky tvorby, schvaľovania a čerpania rozpočtu (programový rozpočet, občiansky 

rozpočet), resp. tvorby príjmov a výdavkov (záverečný účet), ako aj otázky zvyšovania 

povedomia obyvateľov samosprávneho kraja o uplatňovaní svojho ústavného práva 

participovať na spravovaní samosprávneho kraja budú predmetom dokumentu Zefektívnenie 

informovanosti a participácie obyvateľov na tvorbe a čerpaní verejných rozpočtov 

samosprávneho kraja.  

Táto problematika bude doplnená o výkon regionálnej samosprávy, ktorá sa viaže na 

dva základné organizačné prvky – volené samosprávne orgány (predseda a zastupiteľstvo 



samosprávneho kraja) a výkonné orgány (úrad samosprávneho kraja). V koncepcii budú 

zastúpené aj ekonomické aspekty výkonu samosprávy vyšších územných celkov (finančné 

prostriedky, vlastný a samosprávnym krajom zverený majetok do užívania).  
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