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1. Metodika tvorby SMART cieľov na úrovni samosprávy v 

oblasti programového rozpočtovania pre VÚC Nitra, VÚC 

Trnava a VÚC Trenčín 
 

Územná samospráva má svoje nezastupiteľné miesto v štruktúre verejnej správy na 

Slovensku. Má vymedzené špecifické originálne kompetencie, ale realizuje aj kompetencie, 

pochádzajúce z orgánov štátnej správy, tzv. prenesené. Medzi množstvom úloh, ktoré rieši má 

svoje nezastupiteľné miesto zaistenia efektívneho a udržateľného financovania aktivít bežnej 

prevádzky a rozvoja územia. 

Rozpočtový proces je podľa Beličkovej (2015) systém, ktorý má štandardný priebeh a 

je rozdelený na etapy, ktoré na seba logicky nadväzujú: Etapa návrhu, zostavovania; Etapa 

schvaľovania; Etapa realizácie, plnenia; Etapa kontroly; Etapa uzatvárania výsledkov 

rozpočtového hospodárenia.  

 Rozpočet samosprávneho územného celku je jednoznačným prejavom samostatnosti jeho 

hospodárenia a predovšetkým prejavom jeho samostatnosti v rozhodovaní. Istým špecifikom 

rozpočtovania územnej samosprávy je najmä nutnosť zostavenia výhradne vyrovnaného resp. 

prebytkového rozpočtu.  

V roku 2004 bol na Slovensku zavedený systém programového rozpočtovania na 

úrovni ústrednej štátnej správy. V rámci neho jednotlivé rozpočtové kapitoly predkladali 

svoje rozpočty aj v programovej štruktúre s cieľom klásť dôraz na  priority vlády a merateľné 

ciele. Tým bola zároveň zaistená prezentácia úspechu jednotlivých ministerstiev pri napĺňaní 

vládneho programu. Programové rozpočtovanie na úrovni územných samospráv bolo 

implementované v plnom rozsahu od roku 2009.  Zámer realizácie  programového 

rozpočtovania na úrovni územných samospráv tak spočíva v rozpočtovaní orientovanom na 

ciele a výkonnosť.  

Beličková a kol. (2015) prirovnáva programové rozpočtovanie k systému, ktorý strednodobé 

priority výkonnej moci premieňa na konkrétne úlohy a aktivity a priraďuje k ním disponibilné 

zdroje prostredníctvom programov, pričom dbá na výsledky a efektívnosť vynakladaných 

disponibilných zdrojov. Programové rozpočtovanie má tiež za úlohu zvýšiť zodpovednosť 

správcov jednotlivých rozpočtových kapitol za vynakladanie výdavkov a zabezpečiť vyššiu 

účasť verejnosti na príprave rozpočtových programov. 

 



Uvedené je aj naplnením podstaty „New Public Management“, kde sa obec svojimi službami 

pre občanov približuje systému zákazníckej orientácie. Občan ako zákazník tak má iné, 

významnejšie postavenie. Vo vzťahu k rozpočtu – jeho tvorbe, napĺňaniu a kontrolovaniu, by 

preto občan mal byť informovaný podobne ako akcionár súkromného podniku.  

Aby však bolo možné vyhodnocovať úroveň efektívnosti vynakladaných finančných 

prostriedkov, je potrebné vyčleniť pre každý program resp. podprogram charakteristiky ako 

vízie, ciele, meradlá, či hybné sily. Tie, ak sú vhodne zvolené a správne vytvorené, slúžia pre 

vyhodnocovanie efektívnosti vynakladania finančných prostriedkov. Sú zrozumiteľné nielen 

pre odborníkov verejnej správy, ale aj pre občanov majúcich záujem o veci verejné. 

Tak ako sú tieto očakávané výsledky zavedenia programového rozpočtovania do praxe 

formulované, vyznievajú ako výhradne pozitívne. Problémom však zostáva, že mnohé 

samosprávy nesprávne stanovujú jednotlivé identifikátory, či nedostatočne často pristupujú k 

ich aktualizácii a efektívnemu vyhodnoteniu. 

Preto účelom tohto dokumentu je na podklade konkrétnych realizovaných prieskumov:  

- vykonať komparatívnu analýzu súčasného stavu aplikácie prvkov strategického 

plánovania v rozpočtovom procese samosprávnych územných celkov (miest/obcí 

ako aj samosprávnych krajov) 

- navrhnúť opatrenia pre správnu aplikáciu prvkov SMART pri tvorbe, 

monitorovaní a využívaní finančných dokumentov samosprávnych územných 

celkov 

 

 

1.1 Analýza súčasného stavu aplikácie prvkov strategického plánovania v 

programovom rozpočtovaní samosprávy vyšších územných celkov 
 

        Z hľadiska zabezpečenia cieľov rozvoja územných celkov majú významné postavenie 

a úlohu sektorové politiky štátu v oblasti infraštruktúrnej, environmentálnej, energetickej, 

hospodárskej, fiškálnej a daňovej, sociálnej a školskej. Na úrovni štátu sú definované 

v platných strategicko-plánovaných dokumentoch (stratégie, akčné plány) a premietnuté do 

integrovaných dokumentov strategického ekonomicko-sociálneho plánovania (napr. Národný 

plán regionálneho rozvoja, Národný strategický a referenčný rámec, Partnerská dohoda SR – 

EÚ 2014-2020), ako aj programov hospodársko-sociálneho rozvoja územia.   



        Samosprávne orgány by tieto dokumenty mali zohľadňovať pri tvorbe vlastných 

rozvojových programov. Identifikujú ich vplyvy a dosahy, aké bude mať tvorba a 

implementácia verejných politík na život občanov a jednotlivých skupín obyvateľov žijúcich 

na príslušnom území.  

1.1.1 Komparatívna analýza aplikácie SMART prvkov strategického plánovania na 

úrovni územnej samosprávy vyšších územných celkov – samosprávne kraje 

 

V rámci územného vymedzenia realizácie celého Projektu, sme sa zamerali na tri 

samosprávne kraje, a to Nitriansky, Trenčiansky a Trnavský. V každom z nich sme 

postupovali podľa Metodiky hodnotenia programového rozpočtovania, spracovanej ako 

čiastkový výstup tímom riešeného Projektu. V zmysle tejto metodiky sme posudzovali 10 

ukazovateľov programového rozpočtovania, ktoré boli posudzované na základe aplikácia 

metódy Delphi a kritickej analýzy s využitím štruktúrovaného rozhovoru a dotazníkového 

prieskumu. Pri dotazníkovom prieskume a štruktúrovanom rozhovore boli oslovené príslušné 

útvary ekonomiky a plánovania rozpočtu príslušných územných celkov. Sumarizácia 

získaných výsledkov prebiehala opäť podľa vopred pripravenej Metodiky a s využitím 

kritickej analýzy aplikovanej expertmi nášho odborného tímu. 

 

Výsledky hodnotenia: 

Na základe porovnania a semi-kvantitatívneho hodnotenia môžeme konštatovať, že všetky 

skúmané samosprávne územné celky vykazujú zvládnuté až pokročilé programové 

rozpočtovanie. Individuálne rozdiely sa následne týkajú predovšetkým zverejňovania a súladu 

dokumentácie spojenej s programovým rozpočtovaním a dokumentácie strategického 

plánovania regiónu. Vhodnými opatreniami je možné zlepšiť tento daný stav. Tieto opatrenia 

je možné následne aj zovšeobecniť – uvádzame ich ako návrhy pre celkové zlepšenie 

súčasného stavu, spolu s výsledkami získanými z aplikácie metodiky na úrovni miest a obcí 

Slovenska, v kapitole 2. 

 

Tabuľka 1 Scorecard pre hodnotenie programového rozpočtovania 

 
Zdroj: Metodika pre hodnotenie programového a participatívneho rozpočtovania 

 

 



 

 

 

 
Obrázok 1 Sumár scorecard 

 

Ako naznačuje Graf na obrázku 1, výsledné hodnotenie zaraďuje Trnavský, Nitriansky 

a Trenčiansky kraj medzi samosprávy s pokročilým riadením programového rozpočtovania, 

ktoré môžu slúžiť dokonca ako vzor pre iné samosprávy. V konkrétnom hodnotení môžeme 

nachádzať určité individuálne rozdiely, ktoré sú predmetom bližšie špecifikovaného 

vyhodnotenia.  

Vzhľadom na nastavený matrix hodnotiacej matice sú v nasledovných častiach formulované 

odporúčania týkajúce sa identifikovaných rezerv, ktoré možno realizáciou vhodných opatrení 

eliminovať.   

 

Tabuľka 2 poskytuje bližší pohľad na jednotlivé hodnotiace kritériá systému programového 

rozpočtovania, rozdelené podľa spôsobu hodnotenia na Expertné Delphi a expertné 

hodnotenie kritickou analýzou v kombinácii so samohodnotením príslušnou samosprávou. 

Prvá otázka je venovaná samotnej programovej štruktúre rozpočtu a jej súladu s metodikou 

Ministerstva financií SR. Keďže táto nie je plne záväzná, otázka hovorí predovšetkým 

o vhodnosti rozdelenia programových kapitol, ktoré by umožnili aj optimálnu porovnávaciu 

bázu pre ďalšie skúmanie a evidovanie. Vyhodnotenie je orientované na prácu 

s dokumentáciou samosprávy a porovnávanie jednotlivých programov v Programovom 

rozpočte a v Záverečnom účte s Metodikou Ministerstva financií SR. Druhá otázka nadväzuje 
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na prvú, ale hlbšie skúma zosúladenie prvkov dokumentov programového rozpočtovania so 

strategickými dokumentmi ako Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja kraja, či Regionálna 

integrovaná územná stratégia. Tento aspekt vzájomného súladu je veľmi dôležitý z pohľadu 

zosúladenia dokumentácie a využívania, či prelínania dlhodobých strednodobých 

a krátkodobých plánov samosprávy v regióne. Tretia otázka sleduje prepojenosť 

programového rozpočtovania s organizačnou štruktúrou samosprávy, najmä s ohľadom na 

vecnú stránku jednotlivých rozpočtových položiek, ktoré by mali byť formulované 

príslušnými útvarmi samosprávy, ktoré sa okrem indikácie súčasného a očakávaného 

budúceho stavu, budú spolupodieľať aj na tvorbe merateľných ukazovateľov a ich 

monitoringu. Nadväzujúca štvrtá otázka skúma logický rámec programov tak ako ho definuje 

dokumentácie Metodiky Ministerstva financií SR v danej oblasti. Piata otázka skúma priamo 

mechanizmus tvorby a súladu cieľov jednotlivých programov a podprogramov so SMART 

kritériami strategického plánovania, čiže či sú tieto ciele špecifické, merateľné, 

dosiahnuteľné, realistické a časovo ohraničené. Pretože len takto stanovené ciele je možné 

porovnávať a efektívne monitorovať ich naplňovanie, na čo nadväzuje otázka číslo 6. Otázka 

číslo 7 je špecificky zameraná na  realizáciu princípu „hodnota za peniaze“ v súlade 

s efektívnym programovým rozpočtovaním. Otázka 8 mapuje postavenie investičných 

projektoch v programovej štruktúre. Posledné dve otázky sa zameriavajú na podporu prípravy, 

realizácie a kontroly programového rozpočtovania v existujúcej dokumentácii samosprávy 

a naopak na možnosti praktického využitia detailnej štruktúry programového rozpočtu 

v meste, čo obci.  

 

Tabuľka 2 Matica výsledkov hodnotenia 

  TT TN NR 
  Exp SH Exp SH Exp SH 
1 2   2   2   
2 1,5   2   1   
3   2   2   2 
4   2   2   2 
5 2   2   2   
6 2   2   2   
7   2   2   2 
8 1   2   1   
9   2   2   2 
10   2   2   2 
 
Legenda: Exp – spracované výsledky expertného hodnotenia;  
SH – spracované výsledky dotazníkového hodnotenia 



 

 
Obrázok 2 Celkový výsledok hodnotenia ukazovateľov 

 

 

Obrázok 2 poskytuje porovnanie hodnotenia aktuálneho stavu programového rozpočtovania 

v jednotlivých čiastkových ukazovateľoch expertného hodnotenia.  

Jedná sa o vyhodnotenie nasledovných ukazovateľov:  

• Štruktúra programového rozpočtovania 

• Súlad dokumentácie programového rozpočtovania (Rozpočet; Záverečný účet) so 

Strategickými dokumentmi územia (RIÚS; PHSR) 

• Súlad cieľov programového rozpočtovania so SMART kritériami (špecifické, 

merateľné, dosiahnuteľné, realistické, časovo ohraničené) 

• Monitoring priebežného hodnotenia plnenia ukazovateľov programového 

rozpočtovania 

• Investičné projekty ako súčasť programového rozpočtovania 

 

Z výsledkov hodnotenia vyplýva, že zo skúmaných regiónov majú všetky na vysokej úrovni 

zvládnutý súlad štruktúry programového rozpočtu s predlohou danou Ministerstvom financií 

Slovenskej republiky. 

V rámci hodnotenia súladu dokumentácie programového rozpočtovania a dokumentácie 

strategického plánovania územia, pokročilý stupeň bol dosiahnutý v Trenčianskom 

samosprávnom kraji. Strednú úroveň tohto ukazovateľa dosiahol Trnavský a Nitriansky kraj. 

Samostatné hodnotenie ukazovateľov podľa krajov v nasledovných podkapitolách poskytuje 
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konkrétne zhodnotenie tohto ukazovateľa spolu s návrhom opatrení pre zlepšenie súčasného 

stavu.  

V poradí tretí hodnotený ukazovateľ sa zaoberal plnením SMART kritérií v dokumentácii 

programového rozpočtovania. Nitriansky i Trenčiansky samosprávny kraj vykazujú vysokú 

úroveň pokročilosti v plnení týchto kritérií. U Trnavského kraja boli vyhodnotené určité 

možnosti pre zlepšenie, ktoré sú v samostatnej kapitole špecifikované a sú predmetom 

konkrétnejších rozhovorov s riešenou samosprávou.  

Priebežný monitoring realizácie a plnenia programového rozpočtovania majú všetky 

hodnotené samosprávne územné celky realizované na pokročilej úrovni.  

Investičné projekty majú aktuálne v programovom rozpočtovaní riešené len dve 

z hodnotených samosprávnych územných celkov. Na najvyššej úrovni bol tento ukazovateľ 

vyhodnotený v Trenčianskom kraji. V podrobnom hodnotení a návrhovej časti tohto 

dokumentu sú spracované možnosti riešenia súčasného stavu s ohľadom na efektívnejšie 

plnenie cieľov programového rozpočtovania. 

 

1.1.2 Popis výsledkov hodnotenia – na prerokovanie s predstaviteľmi finančného odboru 

príslušnej samosprávy - Nitriansky samosprávny kraj 

 

1 Programová štruktúra 

Programová štruktúra NSK (Schválený rozpočet NSK na roky 2019-2021 v programovej 

štruktúre) kopíruje vzorovú štruktúru MF SR. Jediný program, ktorý NSK nezaradil do 

programovej štruktúry je program 4 Služby občanom.  Programy sú prepojené s 

organizačnou štruktúrou, zodpovedné osoby sú stanovené na všetkých úrovniach 

programovej štruktúry, t.j. zodpovedná osoba za program, podprogram, prvok/projekt a 

sú uvedené menovite priamo v programovej štruktúre.  Ku všetkým prvkom/projektom sú 

uvedené komentáre, ktoré vysvetľujú zameranie daného prvku a účel, na ktorý sú 

rozpočtované finančné prostriedky.  V štruktúre sú pomerne dobre formulované zámery 

programov. 

 

2 Súlad so strategickými dokumentmi 

Programová štruktúra NSK kopíruje vzorovú štruktúru MF SR aj napriek tomu, že NSK 

má veľmi dobre spracované strategické dokumenty, konkrétne PHSR 2016-2022 

(Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja NSK 2016-2022, Strategická, programová, 

realizačná a finančná časť) – PHSR II. V PHSR sú zadefinované 4 prioritné oblasti: 1. 



Hospodárstvo, 2. Ľudské zdroje, 3. Životné prostredie, 4. Doprava a technická 

infraštruktúra. Každá prioritná oblasť má strategický cieľ a k nemu priradený indikátor 

dopadu. Každý strategický cieľ je rozpracovaný do 3-4 špecifických cieľov v danej 

oblasti a ku každému cieľu je priradený výsledkový indikátor. K špec. cieľom sú 

stanovené opatrenia a rámcové aktivity na ich realizáciu. K aktivitám sú definované 

indikátory výstupu. Prehľad programovej časti PHSR je v Tab 5a-c) Synergia opatrení a 

rámcových aktivít, str. 17-19 PHSR II, a v Tab 6 a-d) Indikátory strategických a 

špecifických cieľov a opatrení pre prioritné oblasti, str. 30-34 PHSR II.  

 

Súčasťou PHSR je Akčný plán PHSR, ktorý prepája špecifické ciele, opatrenia a rámcové 

aktivity s programovým rozpočtom 2016-2022. Tab 9) Indikátory strategických a 

špecifických cieľov a opatrení pre prioritné oblasti, str. 30-34 v PHSR II. 

 

Akčný plán slúži na realizáciu PHSR a aktualizuje sa na nové rozpočtové obdobie. Akčný 

plán 2019-2021 je samostatný dokument a obsahuje aktualizované opatrenia a rámcové 

aktivity k špecifickým cieľom PHSR a taktiež aktualizované indikátory k rámcovým 

aktivitám.  K indikátorom sú stanovené cieľové hodnoty na 3 roky, frekvencia 

monitorovania, zodpovedný odbor, rozpočet na úrovni rámcových aktivít (jedna aktivita 

môže mať viac indikátorov).  Akčný plán obsahuje prepojenie rámcovej aktivity na 

programovú štruktúru do úrovne prvku (je to uvedené len pre aktivity, na ktoré je 

alokovaný rozpočet) – Príloha Akčného plánu 2019-2021: Monitorovanie a hodnotenie 

akčného plánu, str. 57-65).  

 

Akčný plán je prepojený s programami nasledovne (uvedené je % prekrytie programovej 

štruktúry uvedených programov s Akčným plánom): 

1. Hospodárstvo – P1, P2, P8, P10 (cca 65 %) 

2. Ľudské zdroje -  P8, P9, P10, P11, P13 (cca 70 %) 

3. Životné prostredie – P1, P12 (cca 65 %) 

4. Doprava – P1, P6, P7 (cca 55 %).  

 

Všetky aktivity Akčného plánu financované z rozpočtu NSK sú premietnuté/prepojené s 

prvkami programovej štruktúry vo vecne zameraných programoch. Okrem toho štruktúra 

obsahuje ďalšie časti týchto programov, ktoré nie sú priamo premietnuté v Akčnom pláne 

a taktiež programy, kde prepojenie nie je vôbec (program 3 Interné služby, program 5 



Bezpečnosť a program 14 Administratíva – je to logické, nakoľko ide o podporné 

programy).  Program 5 Bezpečnosť (rozpočet 2,200 EUR) je možné včleniť do programu 

3. Pokiaľ ide o indikátory, v niektorých prípadoch je zhoda v indikátore v Akčnom pláne 

a v programovej štruktúre.  Snaha o zachovanie pôvodných indikátorov v programovej 

štruktúre môže súvisieť s potrebou sledovať plnenie cieľových hodnôt indikátorov v 

časovom rade. Aj napriek tomu existuje priestor doplniť do programovej štruktúry aj 

indikátory z Akčného plánu.  

 

Programová štruktúra je pomerne rozdrobená, obsahuje aj programy/podprogramy s 

nízkou rozpočtovou alokáciou (napr. 1000 EUR, či dokonca 20 EUR) Existuje priestor na 

konsolidáciu programovej štruktúry do menšieho počtu programov, resp. konsolidáciu ich 

vnútornej štruktúry – menší počet podprogramov a prvkov, s cieľom mať prehľadnejšiu 

programovú štruktúru a lepšie využiteľnú pre riadenie rozpočtu a dosahovanie cieľov.   

 

 

5 Súlad s metodikou Ministerstva financií SR 

Ciele sú stanovené na úrovni prvkov a projektov a sú previazané so zámermi 

podprogramov. Ciele spĺňajú charakteristiky SMART.  Ciele sú špecifické a 

merateľné prostredníctvom indikátorov. V niektorých prípadoch je priestor pre 

zlepšenie formulácie cieľov, keďže ciele sú kumuláciou viacerých cieľov alebo 

obsahujú popis aktivít, prípadne sú príliš dlhé a ťažko zrozumiteľné.   

 

6 Merateľnosť vo vzťahu k cieľom 

Všetky ciele sú podporené merateľnými ukazovateľmi s cieľovými hodnotami 

stanovenými na tri roky. Indikátory  sú väčšinou na úrovni vstupov, čo poskytuje 

dobrý priestor pre riadiace účely. Len veľmi málo indikátorov má logickú cieľovú 

hodnotu – áno/nie, niektoré indikátory sú orientované na vstupy. Boli doplnené návrhy 

ďalších, resp. alternatívnych ukazovateľov.  V niektorých prípadoch sa indikátory 

prelínajú s indikátormi v Akčnom pláne PHSR 2016-2021.  Ostatné indikátory z 

Akčného plánu by bolo vhodné do programovej štruktúry doplniť. Tabuľka č. 3 

Zoznam a popis indikátorov Akčného plánu PHSR NSK 2019-2021 obsahuje popis 

jednotlivých indikátorov, ich monitorovanie a zdroj dát. Súčasťou predkladaného 

rozpočtu je aj Hodnotiaca správa NSK za rok 2018 (hodnotenie plnenia programov 

NSK za rok 2018) obsahuje stručný popis plnenia cieľa.  Výročná správa NSK za rok 



2018 obsahuje v kapitole 3, str. 14-35 popis dosiahnutých výsledkov v roku 2018 v 

jednotlivých vecných oblastiach, ktoré na 80 % sa prekrývajú s programovou 

štruktúrou, ale nie sú prezentované vo výročnej správe podľa programov. Existuje 

priestor na zlepšenie prezentácie výsledkov vo forme prehľadného textu, tabuliek, 

grafov.  Toto hodnotenie plnenia programov je uvedené aj v záverečnom účte  

(Záverečný účet NSK za rok 2018), str. 6-26. V časti čerpanie rozpočtu bežných 

výdavkov sú od str. 56-139 uvedené tabuľky čerpania bežných výdavkov podľa 

programov (na úrovni prvkov/projektov) a v textovej časti aj s uvedením účelu, na 

ktorý boli vynaložené. V časti 2.2.2 od str. 124-140 je popis čerpania kapitálových 

výdavkov podľa programov. Na str. 318-334 je čerpanie kapitálových výdavkov podľa 

programov v tabuľkách. 

 

8 Postavenie investičných projektov v programovom rozpočte 

Invetičné akcie sú súčasťou programovej štruktúry rozpočtu.  Programový rozpočet 

obsahuje kapitálové výdavky na roky 2019-2021 rozpočtované na úrovni 

prvkov/projektov, pričom popis investičných akcií je uvedený len veľmi všeobecne a 

stručne (1 veta). V samostatnej tabuľkovej časti Príloha č. 4 Schválený rozpočet KV 

na rok 2019 v členení na investičné akcie sú uvedené zdroje financovania investičných 

akcií v členení na daňové príjmy, transfery z EU a ŠR, príjmy z predaja majetku, 

nedaňové príjmy, rezervný fond, iné príjmy. Investičné akcie sú v tejto tabuľke 

uvedené podľa programov a organizačných útvarov NSK, školských zariadení, 

zariadení sociálnych služieb, atď.  V záverečnom účte NSK(Záverečný účet NSK za 

rok 2018) je uvedené čerpanie kapitálových výdavkov aj podľa programov. V časti 

5.1., str. 155-158 je uvedený popis projektov, vrátane investičných akcií, 

financovaných zo štrukturálnych fondov. V časti 2.2.2 od str. 124-140 je popis 

čerpania kapitálových výdavkov podľa programov. Na str. 318-334 je čerpanie 

kapitálových výdavkov podľa programov v tabuľkách. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.3 Popis výsledkov hodnotenia – na prerokovanie s predstaviteľmi finančného 

odboru príslušnej samosprávy - Trnavský samosprávny kraj 

 

1. Programová štruktúra rozpočtu kopíruje kompetencie VÚC a je zhodná so vzorovou 

štruktúrou MF SR, Program: Služby občanom sú nahradené Programom: Cestovný 

ruch a propagácia, čo vyplýva z prioritných oblastí definovaných v PHSR TTSK a 

potenciálu kraja. https://www.trnava-vuc.sk/data/att/11036.pdf. Tento dokument je z 

hľadiska rozpočtovej politiky jeden z východiskových dokumentoch pre tvorbu 

rozpočtu. https://www.trnava-vuc.sk/10687-sk/2019-2021/ Jednotlivé rozpočtové 

programy sú prepojené aj s organizačnou štruktúrou VÚC, čím je zabezpečená 

zodpovednosť za plnenie jednotlivých cieľov. https://www.trnava-vuc.sk/12025-

sk/organizacny-poriadok-zamestnancov-ttsk/ 

2. V rámci podrobného hodnotenia bola zaznamenaná zhoda medzi údajmi 

v programovom rozpočte a PHSR, a to väčšia ako 2/3 https://www.trnava-

vuc.sk/5590-sk/strategicke-dokumenty/, https://www.trnava-vuc.sk/5584-

sk/zaverecny-ucet/ PHSR – strana 228 – 239.  Prekryv v oblasti cestovného ruchu, 

dopravy, komunikácie, vzdelávanie, sociálne služby, zdravotníctvo, kultúra, životné 

prostredie 

5. Viac než 2/3 cieľov v programovom rozpočte majú charakteristické znaky SMART – 

vychádzajú zo strategických dokumetov VÚC, zohľadňujú potreby  a potenciál 

daného regiónu, čim sú špecifické. Vzhľadom na hospodárenie kraja, ktorý je 

v prebytku, stanovené ciele sú realisticky stanovené. Ukazovatele jednotlivých cieľov 

sú merateľné a časovo ohraničené. https://www.trnava-vuc.sk/5584-sk/zaverecny-ucet/ 

 

6. Viac než 2/3 ukazovateľov v programovom rozpočte je priamo prepojená s 

príslušnými cieľmi.   https://www.trnava-vuc.sk/data/att/15857.pdf  Tieto majú 

výpovednú hodnotu o tom, ako sú jednotlivé ciele naplnené. Ukazovatele majú určenú 

cieľovú hodnotou a následne hodnotu plnenia k určenému časovému obdobiu. 

Programový rozpočet TTSK predstavuje len tabuľkovú časť bez bližšieho popisu, 

obsahuje ciele, rozpočtové položky a zámery v rámci jednotlivých programoch, bez 

bližšieho členenia na podprogramy či na čiastkové merateľné ukazovatele. 

Tieto údaje sú uvedené výhradne iba v Záverečnom účte - https://www.trnava-

vuc.sk/data/att/15857.pdf   



8. Investičné projekty sú súčasťou programovej štruktúry rozpočtu o čom svedčia 

kapitálové výdavky vynakladané na plnenie jednotlivých cieľov https://www.trnava-

vuc.sk/data/att/15860.pdf 

Investičné projekty nie sú riešené v programovom rozpočte, ktorý je tvorený len 

tabuľkovou časťou bez bližšieho popisu, investičné projekty sú riešené len mimo 

programovej štruktúry tu: https://www.trnava-vuc.sk/data/att/10952.pdf strana 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1.4 Popis výsledkov hodnotenia – na prerokovanie s predstaviteľmi finančného 

odboru príslušnej samosprávy - Trenčiansky samosprávny kraj 

 

2. Programová štruktúra rozpočtu VÚC TN pozostáva zo 11 programov, ktoré sú logicky 

členené. Nie sú úplne v súlade so vzorom (ktorý však nie je ani záväzný) – odlišnosti 

sú nasledovné: chýba samostatný program Služby občanom; Šport. Navyše je 

vytvorený program Rozvoj kraja. Program Doprava a Komunikácia sú zlúčené 

v jednom. V (rovnako ako vzor), avšak chýba program „Služby občanom“ a navyše 

obsahuje program „Cestovný ruch a propagácia“. (zdroj: Programový rozpočet VÚC 

TN – strana 79 a Praktický a konkrétny manuál: - strana 21:  

https://www.finance.gov.sk/sk/financie/verejne-financie/regulacny-komplex-

pravnych-noriem-metodickych-postupov-z-oblasti-rozpoctoveho-

procesu/programove-rozpoctovanie-uzemnej-samospravy/  

3. Zhoda s PHSR je nižšia – PHSR má len 7 programov, a to: Konkurencieschopnosť; 

Infraštruktúra; Ľudské zdroje; Kvalita verejných služieb; Životné prostredie; Rozvoj 

vidieka; Nadnárodná a cezhraničná spolupráca. PHSR je spracovaný kvalitne na 

vysokej vedeckej úrovni, avšak škoda, že nie je väčší prekrav s programovou 

štruktúrou rozpočtu (hoci jednotlivé ciele a merateľné ukazovatele sú prepojené – 

napríklad Kultúra je súčasťou PO4 – Kvalita verejných služieb – rovnako tak aj 

Zdravotníctvo. – strana 225 - https://www.tsk.sk/buxus/docs/PHSR%20FINAL.pdf  

RIUS - https://www.tsk.sk/buxus/docs/RIUSTKschvalena%20verzia%20MPRV.pdf 

Jednotlivé podoblasti tu môžeme vidieť v širšom kontexte, previazanosť s cieľmi v 

rámci programov je však nižšia. Úplne napríklad absentuje oblasť bezpečnosti okrem 

cestnej, naopak rozsiahla pozornosť je venovaná oblasti kultúry. Hoci podľa počtu 

programov a podprogramov je zhoda nižšia, ich prekryv v jednotlivých údajoch 

existuje a je prepojený. 

5. Viac než 2/3 cieľov v programovom rozpočte majú charakteristické znaky SMART – 

vychádzajú zo strategických dokumentov VÚC, zohľadňujú potreby  a potenciál 

daného regiónu, čim sú špecifické. 

https://www.tsk.sk/buxus/docs/PHSR%20FINAL.pdf, 170-180. Vzhľadom na 

hospodárenie kraja, ktorý má vyrovnaný rozpočet, ciele sú realisticky stanovené. 

https://www.tsk.sk/buxus/docs/zaverecny_ucet_2018.pdf, str. 4. Ukazovatele 

jednotlivých cieľov sú merateľné a časovo ohraničené. 



6. Viac než 2/3 ukazovateľov v programovom rozpočte je priamo prepojená s 

príslušnými cieľmi.  https://www.tsk.sk/buxus/docs/rozpocet%20tsk%202019-

2021.pdf, str. 81-239. Majú výpovednú hodnotu o tom, ako sú jednotlivé ciele 

naplnené. Ukazovatele majú určený plán plnenia a následne skutočnú hodnotou 

plnenia k určenému časovému obdobiu, čo je jeden rok. 

8. Investičné projekty sú súčasťou programovej štruktúry rozpočtu o čom svedčia 

kapitálové výdavka vynakladané na plnenie jednotlivých Podprogramov a Prvkov 

https://www.tsk.sk/buxus/docs/rozpocet%20tsk%202019-2021.pdf, 101-241 

https://www.tsk.sk/buxus/docs/rozpocet%20tsk%202019-2021.pdf, Príloha 2-8, str. 

59-69,   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


