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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.  

V súvislosti s plnením cieľov a zámerov projektu pripravil odborný tím nášho inštitútu  správu 

zameranú za posúdenie systému manažmentu verejných financií (PFM1) vybraných samospráv vo 

väzbe na informovanosť a participáciu občanov v oblasti verejných financií územnej samosprávy. 

 

Cieľom posúdenia je: 

- poukázať na prvky a procesy systému riadenia verejných financií na úrovni územnej 

samosprávy, ktoré predstavujú potenciál pre zlepšenie  informovanosti a participácie občanov 

- zistiť, do akej miery súčasný systém finančného riadenia vybraných samospráv prispieva 

k informovanosti a participácii občanov na rozhodovaní o verejných financiách samosprávy 

- identifikovať dobré postupy ako aj obmedzenia v hodnotených procesoch finančného 

manažmentu 

- sformulovať návrhy a odporúčania orgánom územnej samosprávy v oblasti finančného 

riadenia, ktoré môžu prispieť k vyššej transparentnosti, informovanosti a participácii občanov 

v oblasti verejných financií samosprávy.  

 

 

 

 
1 Pre pojmy systém finančného riadenia alebo riadenie/manažment verejných financií sa používa v správe 
skratka PFM z angl. public financial management.  
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2 Metodológia  
 

Správa sa zameriava na prvky a procesy v systéme riadenia verejných financií, ktoré majú vplyv 

na participáciu a informovanosť občanov, a to v teoretickej rovine ako aj na príklade konkrétnych 

územných samospráv, ktoré boli predmetom prieskumu. Je potrebné zdôrazniť, že sa nejedná 

o hĺbkovú analýzu jednotlivých častí systému finančného riadenia a jeho vplyvu na informovanosť 

a participáciu občanov, ale o identifikáciu kľúčových prvkov a procesov finančného riadenia na úrovni 

územnej samosprávy (najmä tých, ktoré úzko súvisia s predmetom zamerania projektu), prezentáciu 

odporúčaných medzinárodných štandardov a odporúčaní v nadväznosti na výsledky prieskumu.  

Pri vypracovaní správy sme vychádzali z originálnych projektových a verejne dostupných 

informačných zdrojov: 

- mapovanie súčasného systému finančného manažmentu samosprávy vo väzbe na 

informovanosť a participáciu občanov na rozhodovaní o verejných financiách (dotazníkový 

prieskum z verejne dostupných zdrojov) 

- čiastkové výstupy projektu - hodnotenie programového rozpočtovania vybraných samospráv 

- verejne dostupné metodiky, analýzy a iné informačné zdroje v oblasti hodnotenia systému 

riadenia verejných financií, informovanosti a participácie v oblasti verejných financií územnej 

samosprávy a rozpočtovania zameraného na výsledky.  

 

Na posúdenie súčasného systému PFM na vybraných samosprávach - VÚC Trenčín, VÚC 

Trnava, VÚC Nitra, mestá Partizánske, Zlaté Moravce, Nové Zámky a obec Košeca sme využili 

dotazníkový prieskum na základe ukazovateľov metodiky PEFA (Public Expenditure and Financial 

Accountability), ktorá je považovaná za medzinárodne platný a akceptovaný štandard pre hodnotenie 

systému riadenia verejných financií na úrovni centrálnej vlády ako aj samosprávy (bližšie informácie 

o metodike PEFA sú uvedené v časti 2).  Vzhľadom na zameranie projektu boli z metodiky PEFA 

vybrané ukazovatele, ktoré sa týkajú alebo môžu mať významný vplyv na informovať a participáciu 

občanov na riadení verejných financií samosprávy. Tieto ukazovatele sú v metodike PEFA zaradené do 

dvoch pilierov – Pilier II Transparentnosť verejných financií a Pilier IV Fiškálna stratégia 

a rozpočtovanie založené na verejných politikách. Predmetom expertného hodnotenia podľa 

dotazníka bolo 8 indikátorov.  

Metodika vyhodnotenia prieskumu podľa dotazníka bola zosúladená s metodikou ktorá bola 

v rámci projektu aplikovaná pre hodnotenie programového a participatívneho rozpočtovania na 

úrovni samosprávy. Vzhľadom na existujúce obmedzenia v súvislosti s ochorením Covid-19, 

dotazníkový prieskum sa realizoval na základe zberu a posúdenia informácií dostupných na 

internetových stránkach hodnotených samospráv. Na vyhodnotenie dotazníka sme použili bodový 
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systém, ktorý je založený na zodpovedaní otázok v dotazníku. Ku každej odpovedi (z troch možností) 

je priradené bodové hodnotenie v rozpätí 0-2 body. Bodové hodnotenie vyjadruje kvalitu 

hodnotených procesov, výstupov, dokumentácie finančného riadenia samosprávy, ktoré majú vplyv 

na informovanosť a participáciu.  Odpoveď 0 zodpovedá najnižšej úrovni kvality a odpovedi a), 

hodnotenie 1 zodpovedá strednej úrovni a odpovedi b) a hodnotenie 2 zodpovedá najvyššiemu 

hodnoteniu c). Maximálny počet bodov je 16 pri celkovom počte 8 otázok.  Výsledok a zhodnotenie 

samosprávy sa realizuje na stupnici od 1 po 16 nasledovne: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  11 12 13 14 15 16 

Existujú značné rezervy Zvládnuté základy Pokročilé 

 

Bodové hodnotenie do 6 bodov znamená, že samospráva má značné rezervy z nastavení 

procesov finančného riadenia, ktoré majú vplyv na transparentnosť a participáciu a existuje veľký 

priestor na zlepšenie. Bodový výsledok od 7 do 12 bodov znamená, že samospráva má pomerne dobre 

nastavené procesy finančného riadenia tak, aby podporovali transparentnosť a participáciu, ale má 

priestor na zlepšenie. Bodový výsledok od 13 po 16 znamená, že samospráva je veľmi pokročilá a môže 

slúžiť ako príklad pre ostatné samosprávy.  

 

 

3 VÝCHODISKÁ RIEŠENEJ PROBLEMATIKY 

 

Základné pojmy a teoretické východiská hodnotenia systému manažmentu 

verejných financií  

  

Systém riadenia verejných financií nie je jednoznačne definovaný a často sa jeho definície 

rôznia. Medzinárodná príručka manažmentu verejných financií (The International Handbook of Public 

Financial Management, 2013, str. 2) uvádza, že manažment verejných financií sa zaoberá zákonmi, 

organizáciami, systémami a postupmi, ktoré majú k dispozícii vlády (a územné samosprávy), ktoré sa 

snažia zabezpečiť a využiť zdroje efektívne, účinne a transparentne. Medzinárodný menový fond 

(MMF) rozlišuje medzi tradičnou užšou definíciou PFM, podľa ktorej PFM zahŕňa rozpočtový proces 

a jeho fázy formulácie, schválenia a realizácie rozpočtu, podľa čoho sa často označuje ako manažment 

verejných výdavkov. Moderná definícia PFM je širšia a zahŕňa všetky aspekty manažmentu zdrojov, t.j. 

ako vlády získavajú zdroje, ako ich míňajú, vykazujú a monitorujú ich čerpanie.  Moderný manažment 

verejných financií sa týka aj kultúry riadenia zmien, stimulov a správania tých, ktorí verejné zdroje 
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spravujú, teda politikov v zákonodarnej zložke a štátnych úradníkov vo výkonnej zložke, zdôrazňuje 

právo občanov na poznanie a porozumenie rozpočtu. Postupne sa rozšíril aj záber na všetky úrovne 

vlády, celý verejný sektor, vrátane štátnych podnikov a verejno-súkromných partnerstiev. MMF 

zdôrazňuje unikátny interdisciplinárny charakter manažmentu verejných financií, ktorý v prvých 

desaťročiach 21. storočia sprevádza množstvo inovácií akými sú fiškálne pravidlá, zákony 

o rozpočtovej zodpovednosti, strednodobé rozpočtové rámce, nové techniky manažmentu fiškálnych 

rizík, či rozpočtovanie orientované na výsledky. PFM nie je synonymom fiškálnej politiky. PFM je 

zastrešujúca definícia pre súbor informácií, procesov a pravidiel, ktoré podporujú fiškálnu politiku 

a poskytujú nástroje pre jej implementáciu. Nevhodné rozpočtové procesy a pravidlá môžu spôsobiť 

neudržateľný nárast výdavkov, nedostatočné finančné informácie môžu vyústiť do nereálnych prognóz 

ekonomického rastu, neuvádzanie fiškálnych rizík môže podkopať verejné financie. Práve toto 

prepojenie procesov a politík vyzdvihuje dôležitosť manažmentu verejných financií a jeho nedávnych 

inovácií.  

Kľúčovými cieľmi manažmentu verejných financií sú 1) udržanie fiškálnej disciplíny 

prostredníctvom kontroly celkového rozpočtu a riadenia fiškálnych rizík, 2) strategická alokácia 

zdrojov prostredníctvom plánovania a realizácie rozpočtu v súlade s prioritami vlády a dosahovaním 

cieľov verejných politík, 3) efektívnosť a účinnosť pri poskytovaní služieb prostredníctvom 

dosahovania hodnoty za peniaze, teda najlepšej úrovne verejných služieb z disponibilných zdrojov. 

Systém PFM poskytuje manažérom informácie, ktoré potrebujú k tomu, aby prijímali rozhodnutia 

a aby vedeli, či využívajú zdroje efektívne. Riadenie financií vo verejnom sektore je neoddeliteľnou 

súčasťou poskytovania služieb občanom a ich správne využitie môže významne zlepšiť život občanov  

(CIPFA, 2009). Kľúčové ciele dopĺňa požiadavka, aby sa systém PFM riadil náležitými procesmi, a či sa 

tak deje, by malo byť zrejmé vďaka transparentnosti, prístupu verejnosti k informáciám, využitím 

systému kontrol a protiváh („checks and balances“) a jasnej zodpovednosti a zúčtovateľnosti za 

výsledky. 

 

Prístupy k hodnoteniu systému manažmentu verejných financií 
 

Analýza systému riadenia verejných financií je komplexná úloha, ktorá si vyžaduje dostatočné 

časové a personálne kapacity. Časový rámec potrebný na realizáciu komplexného hodnotenia PFM sa 

pohybuje v rozpätí niekoľkých mesiacov až roka pri dostatočných personálnych kapacitách a podpore 

partnerskej vlády, či inštitúcie. Diagnostika a hodnotenie systému PFM sa najčastejšie realizuje na 

základe štandardizovaných nástrojov, ktoré majú presne zadefinovaný postup, súbor indikátorov 
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a metodiku ich vyhodnocovania. Za posledných 20 rokov sa objavilo množstvo diagnostických metód. 

PEFA sekretariát v roku 2018 zmapoval 45 diagnostických nástrojov alebo metodík v oblasti PFM. 2 

K najkomplexnejším metodikám patrí od roku 2001 metodika PEFA (z angl. Public Expenditure 

and Financial Accountability), ktorá má celosvetové využitie na úrovni centrálnej vlády ako aj na úrovni 

územnej samosprávy. PEFA je partnerský program Európskej komisie, MMF, Svetovej banky 

a bilaterálnych donorov, ktorými sú vlády Francúzska, Luxemburska, Nórska, Švajčiarska, Veľkej 

Británie a od r. 2019 aj Slovenska s podporou Ministerstva financií SR. Cieľom partnerstva bolo 

zavedenie jednotného prístupu k hodnoteniu výkonnosti manažmentu verejných financií. Od roku 

2005 bolo zrealizovaných viac ako 600 hodnotení na národnej (60% hodnotení) aj lokálnej úrovni (40 

%) v 151 krajinách. Hodnotenie PFM sa nerealizuje len v krajinách, ktoré prechádzajú transformáciou 

alebo sú prijímateľmi rozvojovej pomoci. V Európe PEFA hodnotenie realizovalo napríklad Nórsko, 

Švajčiarsko, Nemecko, Belgicko, Chorvátsko, pričom prevažovali práve hodnotenia na úrovni územnej 

samosprávy.   

PEFA predstavuje rámec, ktorý umožňuje hodnotiť silné a slabé stránky manažmentu 

verejných financií na základe súboru 31 hlavných a 94 čiastkových indikátorov, ktoré merajú výkonnosť 

jednotlivých prvkov PFM systému. PEFA poskytuje obraz o výkonnosti PFM systému v konkrétnom 

časovom okamihu na základe metodológie, ktorá sa môže opakovane aplikovať a zmapovať tak vývoj 

a zmeny výkonnosti PFM systému v čase. Hodnotenie poskytuje východisko pre diskusiu o stratégii 

a prioritách reformy riadenia verejných financií. Na úrovni samospráv umožňuje benchmarking, 

identifikáciu dobrých postupov v oblasti finančného manažmentu, či hodnotenie vplyvu manažmentu 

verejných financií na poskytovanie služieb občanom.  

PEFA je založená na fázach rozpočtového cyklu a obsahuje 7 pilierov výkonnosti systému 

riadenia verejných financií, ktoré majú vplyv a považujú sa za dôležité pre dosahovanie cieľov PFM. 

K pilierom PFM patria: 1- Spoľahlivosť rozpočtu, 2- Transparentnosť verejných financií, 3 – Manažment 

aktív a pasív, 4 -Fiškálna stratégia a rozpočet založené na verejných politikách, 5 – Predvídateľnosť 

a kontrola realizácie rozpočtu, 6 – Účtovníctvo a výkazníctvo, 7 – Externé preskúmanie a audit.  Na 

úrovni územnej samosprávy je k nim doplnený  špecifický pilier - Fiškálne vzťahy medzi úrovňami vlády.  

V prieskume samospráv sme sa inšpirovali vybranými indikátormi, ktoré úzko súvisia 

s informovanosťou a participáciou občanov v oblasti verejných financií, pričom sme vychádzali z verzie 

metodiky PEFA pre územnú samosprávu (PEFA,  Guidance for Subnational Government Assessments, 

October 2020). Transparentnosť verejných financií sa v metodike považuje za prierezový pilier v celom 

rozpočtovom procese. Podľa správy PEFA sekretariátu o globálnych trendoch vo výkonnosti 

 
2 Stocktake of PFM diagnostic tools, 2018. PEFA Secretariat 
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manažmentu verejných financií iba dve tretiny dokumentov, ktoré vlády predkladajú parlamentom na 

preskúmanie sú verejne dostupné občanom (www.pefa.org, 2020 Global Report on Public Financial 

Management, section 3). Tento pilier sa zameriava na zhodnotenie toho, či informácie o manažmente 

verejných financií sú úplné, konzistentné a prístupné užívateľom. To sa zabezpečuje prostredníctvom 

úplnej rozpočtovej klasifikácie, transparentnosti príjmov a výdavkov, vrátane fiškálnych transferov, 

zverejňovaním informácií o výkonnosti poskytovania služieb, teda výstupoch a výsledkoch a rýchlym 

prístupom k fiškálnej a rozpočtovej dokumentácii. V neistých časoch akým je aj súčasné pandemické 

obdobie spojené s ochorením COVID-19 je včasné zverejnenie informácií o tom ako sa zdroje 

generujú, alokujú a používajú ešte dôležitejšie pre zvýšenie dôvery medzi vládou alebo samosprávou 

a občanmi.    

Z piliera transparentnosť sme v dotazníkovom prieskume vyhodnocovali  6 ukazovateľov: 1)  

rozpočtová dokumentácia, 2) informácie o plánovanej výkonnosti pri poskytovaní služieb, 3) 

informácie o skutočnej výkonnosti pri poskytovaní služieb, 4) hodnotenie výkonnosti pri poskytovaní 

služieb, 5) prístup verejnosti k fiškálnym informáciám, 6) verejná konzultácia. Fiškálna stratégia 

a rozpočet založené na verejných politikách je pilier, ktorý hodnotí, či sú fiškálna stratégia a rozpočet 

pripravené v súlade s fiškálnymi politikami vlády, strategickými plánmi, adekvátnymi 

makroekonomickými a daňovými prognózami. Patria sem aj ukazovatele týkajúce sa prípravy 

rozpočtového procesu s efektívnou účasťou zainteresovaných strán, vrátane politického vedenia v 

podobe zastupiteľstva územnej samosprávy, ktoré majú vplyv na participáciu. Z piliera fiškálna 

stratégia a rozpočet založené na politikách sme v dotazníkovom prieskume vyhodnocovali 2 

indikátory: 1) predloženie rozpočtu zastupiteľstvu a 2) načasovanie schválenia rozpočtu.  V kapitole 6 

sú stručne v teoretickej rovine spomenuté ďalšie indikátory z tohto piliera, ktoré sme nevyhodnocovali 

nakoľko sa nedajú objektívne posúdiť z verejne dostupných informácií a vyžadujú si stanovisko 

samosprávy.   

 

4 Analýza prvkov a procesov manažmentu verejných financií vybraných 

územných samospráv vo väzbe na informovanosť a participáciu občanov 

 

Samospráva ovplyvňuje informovanosť a participáciu občanov nastavením a realizáciou 

procesov, prvkov, úloh a zodpovednosti v oblasti riadenia verejných financií v úrade samosprávy 

(výkonná riadiaca zložka) a v zastupiteľstve (zastupiteľská/zákonodárna zložka).  V praxi ide v podstate 

o rozpočtový proces, ktorý je ústredným v systéme  riadenia verejných financií.  V dotazníkovom 

prieskume samospráv sme hodnotili nasledovné prvky a procesy, ktoré z pohľadu metodiky PEFA majú 

v systéme manažmentu verejných financií vplyv na informovanosť a participáciu občanov:  
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o Rozpočtová dokumentácia (otázka č. 1) 

o Informácie o plánovaných výstupoch a výsledkoch podľa programov (otázka č. 2) 

o Informácie o skutočných výstupoch a výsledkoch podľa programov  (otázka č.3) 

o Hodnotenie výkonnosti programov (otázka č. 4) 

o Prístup verejnosti k fiškálnym informáciám (otázka č.5) 

o Verejné konzultácie v rozpočtovom procese (otázka č. 6) 

o Včasné predloženie rozpočtu zastupiteľstvu (otázka č.7) 

o Včasné schválenie rozpočtu zastupiteľstvom (otázka č.8) 

 

V prvej otázke hodnotíme, či je rozpočtová dokumentácia dostatočne komplexná na to, aby 

poskytla úplný obraz o verejných financiách samosprávy. Metodika PEFA definuje 4 základné prvky, 

ktoré má dokumentácia spĺňať:  

- Informácie o plánovanom schodku alebo prebytku rozpočtu - podľa Zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy sa rozpočet obce a vyššieho územného celku zostavuje ako 

vyrovnaný alebo prebytkový, v prípade schodkového kapitálového rozpočtu samosprávy 

informujú o spôsobe jeho financovania 

- Celkový rozpočet za minulý rok prezentovaný v rovnakom formáte ako návrh rozpočtu 

- Realizovaný rozpočet v bežnom roku prezentovaný v rovnakom formáte ako návrh rozpočtu. 

Môže to byť upravený rozpočet alebo odhadovaná skutočnosť. 

- Agregované údaje o príjmoch a výdavkoch rozpočtu podľa hlavných kategórií používaných 

klasifikácií, vrátane údajov za bežný a minulý rok s podrobnou štruktúrou príjmov a výdavkov. 

Okrem toho môže obsahovať doplňujúce prvky, napr. informácie o financovaní schodku (týka sa 

kapitálového rozpočtu samospráv), výške dlhu samosprávy, o rozpočtových rizikách, východiskové 

makroekonomické prognózy (v kontexte SR prevzaté z dokumentácie rozpočtu verejnej správy), 

o finančných aktívach a o dopadoch nových návrhov verejných politík.   

Druhá a tretia otázka sa venujú zverejňovaniu informácií o výkonnosti programov 

poskytovania služieb v podobe plánovaných a skutočných výstupov a výsledkov. Tieto by mali byť 

formulované na úrovni cieľov a merateľných ukazovateľov.  Všímame si aj včasnosť, rozsah pokrytia a 

dostupnosť týchto informácií.  Skutočne dosiahnuté výstupy a výsledky by mali byť prezentované vo 

výročnej správe alebo v záverečnom účte a vo formáte, ktorý je porovnateľný s plánom. 

Štvrtá otázka nadväzuje na ukazovatele výkonnosti programov a sleduje, či samospráva 

realizuje hodnotenie programov a ich výkonnosti. Rozlišuje medzi bežným porovnávaním skutočnosti 

s plánom a nezávislým hodnotením, ktoré by mal realizovať útvar odčlenený od útvaru zodpovedného 

za realizáciu programu alebo externá organizácia, ktorá realizuje audit výkonnosti.  
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Piata otázka hodnotí komplexnosť fiškálnych informácií dostupných pre verejnosť na základe 

špecifikovaných informácií, napríklad návrh ročného rozpočtu, schválený rozpočet, medziročné správy 

o realizácii rozpočtu, výročná správa a záverečný účet. Samospráva môže doplniť správy z externej 

kontroly, dôvodovú správu k návrhu rozpočtu a občiansky rozpočet.   

V šiestej otázke zisťujeme, či sa zrealizovala verejná konzultácia v procese prípravy rozpočtu, 

návrhu programov poskytovania služieb a plánovaní investícií a či pripomienky a spôsob ich 

zapracovania v rozpočte boli zverejnené. Proces verejnej konzultácie podporuje prístup verejnosti 

k informáciám o návrhu rozpočtu v dostupnej, ľahko čitateľnej a zrozumiteľnej forme.  

Siedma otázka venuje pozornosť včasnému predloženiu rozpočtu zastupiteľstvu, pričom sa 

berie do úvahy aj prerokovanie návrhu rozpočtu v komisiách. Nadväzujúca a posledná ôsma otázka sa 

zameriava na včasné schválenie rozpočtu pred začiatkom rozpočtového roka, pričom si v hodnotení 

všímame termín schválenia rozpočtu za posledné tri roky.  

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad PEFA indikátorov (hlavných a čiastkových) pre 

posudzovanie systému PFM vo väzbe na informovanosť a participáciu. Niektoré indikátory je možné 

vyhodnotiť len na základe interných podkladov a stanoviska samosprávy, preto neboli zaradené do 

hodnotiaceho dotazníka (v tabuľke sú to indikátory, pri ktorých je zdrojom informácií písomné 

dotazovanie samosprávy).  

 

Prehľad indikátorov pre posudzovanie PFM vo väzbe na informovanosť a participáciu 

Hlavný 
indikátor  

Čiastkový indikátor Otázka Zdroje informácií 

PI-5 - 
Rozpočtová 
dokumentácia 

5.1 Rozpočtová 
dokumentácia  

Je rozpočtová dokumentácia 
samosprávy dostatočne 
komplexná na to, aby poskytla 
úplný obraz o verejných 
financiách samosprávy? 

Zverejnený rozpočet  

PI-8 - 
Informácie 
o výkonnosti pri 
poskytovaní 
služieb 

8.1 Výkonnostné 
plány pre 
poskytovanie 
služieb 

Sú informácie o plánovaných 
výstupoch a výsledkoch podľa 
programov súčasťou rozpočtu 
samosprávy? 

Programový rozpočet 
(plánované hodnoty 
výstupov a výsledkov na 
nasledujúci rozpočtový rok) 

8.2 Dosahovaná 
výkonnosť pri 
poskytovaní služieb 

Zverejňuje samospráva 
informácie o dosiahnutých 
výstupoch a výsledkoch podľa 
programov? 
 

Programový rozpočet, 
záverečný účet (skutočný 
objem vyprodukovaných 
výstupov a merateľný 
pokrok v dosahovaní 
výsledkov za posledný 
ukončený fiškálny rok) 

8.4 Hodnotenie 
výkonnosti pri 
poskytovaní služieb 

Zabezpečuje samospráva 
realizáciu hodnotenia 
výkonnosti pri poskytovaní 

Monitorovacia správa, 
záverečný účet, výročná 
správa, správy z auditu, 
analýzy výdavkov, správy 
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Hlavný 
indikátor  

Čiastkový indikátor Otázka Zdroje informácií 

služieb (hodnotenie 
programov)? 

z interného auditu. 
Posudzujú sa posledné tri 
fiškálne roky. 

PI-9  
Prístup 
verejnosti 
k fiškálnym 
informáciám 

9.1 Prístup 
verejnosti 
k fiškálnym 
informáciám 

Poskytuje samospráva prístup 
verejnosti ku komplexným 
fiškálnym informáciám? 
 

Zverejnené 
správy/dokumenty na 
webe samosprávy 

PI-9bis –  
Verejná 
konzultácia  

9bis. 1/2/3 – 
Verejná konzultácia 
pri príprave 
rozpočtu (vrátane 
návrhu programov 
poskytovania 
služieb a plánovania 
investícií  (zlúčenie 
9bis.1, 9bis.2, 9bis.3) 

Realizuje samospráva verejné 
konzultácie pri príprave 
rozpočtu, vrátane konzultácií 
k návrhom programov a k 
plánovaným investíciám? 
 

Zápisnica z rokovania 
zastupiteľstva, informácie 
na webstránke. Posudzuje 
sa posledný rozpočet 
predložený zastupiteľstvu 

PI-17 -  
Proces prípravy 
rozpočtu 

17.1 Rozpočtový 
kalendár 

Využíva a postupuje 
samospráva pri príprave 
rozpočtu podľa jasného vopred 
stanového rozpočtového 
kalendára?  
 

Písomné dotazovanie. 
(Interná smernica pre 
prípravu rozpočtu) 

17.2 Usmernenie 
k príprave rozpočtu 

Vydáva samospráva 
usmernenie pre prípravu 
návrhu rozpočtu, ktoré 
obsahuje indikatívne 
výdavkové limity schválené 
zastupiteľstvom?  

Písomné dotazovanie 
samosprávy 
(usmernenie, interné 
podklady) 

17.3 Predloženie 
rozpočtu 
zastupiteľstvu 

Predkladá sa návrh ročného 
rozpočtu na rokovanie 
zastupiteľstva (vrátane komisií 
zastupiteľstva) v dostatočnom 
časovom predstihu (najmenej 
dva mesiace) pred začiatkom 
fiškálneho roka? 
 

Rokovania komisií, 
zápisnica z rokovania 
zastupiteľstva 

PI-18 - 
Preskúmanie 
rozpočtu 
zastupiteľstvom 

18.1 Rozsah 
preskúmania 
rozpočtu 

Vykonáva zastupiteľstvo 
podrobné preskúmanie 
rozpočtu? 
 

Písomné dotazovanie 
samosprávy 
(interná smernica) 

18.2 Postupy 
zastupiteľstva pre 
preskúmanie 
rozpočtu 

Má samospráva stanovené 
postupy zastupiteľstva pre 
preskúmanie rozpočtu, vrátane 
opatrení pre verejné 
konzultácie?  
 

Písomné dotazovanie 
samosprávy 
(interná smernica) 
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Hlavný 
indikátor  

Čiastkový indikátor Otázka Zdroje informácií 

18.3 Načasovanie 
schválenia rozpočtu 

Schvaľuje zastupiteľstvo ročný 
rozpočet včas, teda pred 
začiatkom fiškálneho roka? 

Zápisnica z rokovania 
zastupiteľstva, uznesenie 

18.4 Pravidlá úpravy 
rozpočtu výkonnou 
mocou  

Existujú jasné pravidlá úprav 
rozpočtu počas roka?  
 

Písomné dotazovanie 
samosprávy 
(interná smernica) 

 

 

Rozpočtová dokumentácia (otázka č. 1) 
 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Rozpočtová dokumentácia TNSK poskytuje celkový obraz o verejných financiách, spĺňa všetky 4 

základné prvky ako aj niektoré doplňujúce prvky. Dokument Rozpočet Trenčianskeho samosprávneho 

kraja na roky 2021-2023 bol schválený dňa 23.11.2020. 

https://www.tsk.sk/buxus/docs/ztsk_rozpocet_2021-2023.pdf. Na str. 55 je Rekapitulácia rozpočtu a 

na str. 59 je príloha č. 1 - tabuľka rozpočtu TNSK podľa rozpočtovej skladby (príjmy a výdavky, finančné 

operácie). Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet pre rok 2021 tvorí prebytok, 

kapitálový rozpočet tvorí schodok. Finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov 

peňažných fondov a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie sú tiež prebytkové a 

spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu. Rozpočet poskytuje 

informácie o úveroch samosprávy. Má podrobnú štruktúru príjmov a výdavkov podľa hlavných 

kategórií používaných klasifikácií, vrátane porovnania údajov s minulým rokom. 

https://www.tsk.sk/buxus/docs/ztsk_rozpocet_2021-2023.pdf. Celkový obraz o verejných financiách 

samosprávy poskytuje aj správa nezávislého audítora, ktorá sa každoročne zverejňuje v záverečnom 

účte kraja https://www.tsk.sk/buxus/docs/zu_tsk_2019.pdf, str. 128-199. Rozpočtová dokumentácia 

spĺňa aj ďalšie požadované doplňujúce prvky: bod 5. Financovanie deficitu/schodku na str. 56, bod 7. 

Výška dlhu (informácia o úveroch samosprávy) na str. 63 - Finančné operácie bod 3.2. / 821., 10. 

Dopady nových návrhov verejných politík na rozpočet - Pozornosť si zasluhuje projekt „Za lepší kraj“ 

str. 20-21, na ktorý sa v rozpočte vyčleňuje 1.843.000 EUR na vypracovanie nových strategických 

a analytických dokumentov na SMART princípoch, zavedenie systémov kvality, implementáciu 

inovovaných procesov. Tabuľka na str. 59-82 obsahuje návrh implementácie verejných politík 

(Zdravotníctvo, Kultúrne služby, Vzdelávanie, Doprava, Sociálne zabezpečenie). 
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Trnavský samosprávny kraj 

Rozpočtová dokumentácia TTSK poskytuje celkový obraz o verejných financiách, spĺňa všetky 4 

základné prvky ako aj niektoré doplňujúce prvky. 1 - Prognózy rozpočtového deficitu/schodku alebo 

prebytku - str. 8, Bilancia rozpočtu. Schodok kapitálového rozpočtu je financovaný sčasti prebytkom 

bežného rozpočtu a zvyšok sa plánuje vykryť z cudzích zdrojov. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný, 

kde popisuje financovanie schodku kapitálového rozpočtu. https://www.trnava-

vuc.sk/data/files/4422_rozpocet-ttsk-2021-2023.pdf, str. 8. 2. Celkový rozpočet za minulý rok bol 

prezentovaný v rovnakom formáte ako návrh rozpočtu na web stránke TTSK (https://www.trnava-

vuc.sk/5583-sk/rozpocet/) 3. Návrh rozpočtu má približne rovnakú podobu ako výročná správa o 

čerpaní rozpočtu (rok 2019.) (https://www.trnava-vuc.sk/data/files/4476_2019-individualna-a-

konsolidovana-vyrocna-sprava.pdf) 4. Agregované výdavky a príjmy sú uvedené v tab. 2 na str. 8. 

(Bilancia rozpočtu - viacročné rozpočtovanie) Doplňujúce prvky = 5. Financovanie schodku s popisom 

predpokladanej štruktúry je uvedené napr. v tab. na str. 76 (Bežný rozpočet.) (https://www.trnava-

vuc.sk/data/files/4422_rozpocet-ttsk-2021-2023.pdf) 6. Výška dlhu (informácia o úveroch 

samosprávy) sú uvedené na str. 65 v tab. 22. Rozpočet v kapitole Finančné operácie poskytuje 

informácie o úveroch samosprávy. https://www.trnava-vuc.sk/data/files/4422_rozpocet-ttsk-2021-

2023.pdf, str. 68-72.  Samospráva definuje aj možné riziká, ktoré ovplyvňujú tvorbu rozpočtu na rok 

2021 https://www.trnava-vuc.sk/data/files/4422_rozpocet-ttsk-2021-2023.pdf, str. 10. Rozpočet má 

podrobnú štruktúru príjmov a výdavkov podľa hlavných kategórií používaných klasifikácií, vrátane 

porovnania údajov s minulým rokom.  

 

Nitriansky samosprávny kraj 

Rozpočtová dokumentácia NSK poskytuje obraz o verejných financiách,  ktorý však nie je jasný kvôli 

neprehľadnosti webstránky venovanej rozpočtu a neúplnosti poskytovaných informácií. Rozpočtová 

dokumentácia spĺňa 2 základné prvky a niektoré doplňujúce prvky (bilancia rozpočtu, úvery). Bežný 

rozpočet pre rok 2021 tvorí prebytok, kapitálový rozpočet tvorí schodok. Finančné operácie, sú tiež 

prebytkové a spolu s prebytkom bežného rozpočtu vykrývajú schodok kapitálového rozpočtu. 

Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Medzi základnými prvkami chýbajú informácie o rozpočte za 

minulý rok ako aj o realizovanom rozpočte bežného roku, ktorá je uvedená v niektorých tabuľkových 

prílohách ako stav bežného rozpočtu k 30.9.2020. Tabuľková časť rozpočtu na roky 2021-2023 

obsahuje len údaje na tieto tri roky bez možnosti porovnania s minulým rokom a bežným rokom. 

Informácia o rozpočte bežného roku je uvedená v dôvodovej správe (v tomto prípade stav 

k 30.9.2020).  Rozpočet poskytuje informácie o štruktúru príjmov a výdavkov podľa hlavných kategórií 

používaných klasifikácií.  https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/rozpocet.  Orientácia v rozpočte NSK, 



 
 

13 
 

ktoré sú zverejnené na web stránke  je pre bežnú verejnosť komplikovaná, nakoľko netvorí ho jeden 

ucelený dokument a jednotlivé informácie sú čiastkové a v samostatných súboroch (dôvodová správa, 

uznesenie, tabuľková časť, textová časť). Programový rozpočet je takisto rozdelený do dvoch 

samostatných dokumentov – textová časť a tabuľková časť, ktoré sú v zozname dokumentov na 

rôznych miestach, čo sťažuje orientáciu. Zverejnená rozpočtová dokumentácia navodzuje dojem 

nekompletných informácií a môže tak skresľovať obraz o verejných financiách kraja. Textová časť 

rozpočtu neobsahuje makro-ekonomické prognózy, deficit, schodok, prebytok, tieto sú čiastočne 

zahrnuté v dôvodovej správe. 

Mesto Partizánske 

Z webovej stránky bolo možné dohľadať, že rozpočtová dokumentácia mesta Partizánske spĺňa všetky 

4 základné prvky. K dokumentácii je prístup z hlavnej stránky pod záložkou Transparentné 

mesto/Rozpočet mesta (https://www.partizanske.sk/?id_kat_for_menu=26326) alebo Dokumenty k 

rozpočtu mesta Partizánske za rok 2021/ Rozpočet mesta Partizánske na roky 2021 - 2023 kde sa na 

str. 11 uvádzajú agregované údaje o príjmoch a výdavkoch, na str. 28 veľmi podrobné zhrnutie 

súčasných úverov a na str. 60 sa nachádza informácia o financovaní schodku kapitálového rozpočtu 

z prebytku v bežnom rozpočte. V záložke Mestské zastupiteľstvo / Materiály na zasadnutia MsZ / 2020 

/ Zasadnutie zo dňa 15.12.2020 / Materiály k zasadaniu / Materialy_14_MsZ_15122020_b.pdf 

(https://www.partizanske.sk/index.php?id_menu=59085) je uvedený návrh rozpočtu, ktorý je 

prezentovaný v rovnakom formáte ako schválený rozpočet. Rozpočet je taktiež prezentovaný 

v rovnakom formáte aj za minulé roky. (https://www.partizanske.sk/?id_kat_for_menu=26326). 

Rozpočtová dokumentácia poskytuje celkový obraz o verejných financiách cez všetky 4 základné prvky 

ako aj niektoré doplňujúce prvky. Rozpočet pre rok 2021 je zostavený ako vyrovnaný. Prebytkom 

bežného rozpočtu a finančných operácií sa vykrýva schodok kapitálového rozpočtu. Rozpočet 

poskytuje informácie o výške dlhu samosprávy. Má podrobnú štruktúru príjmov a výdavkov podľa 

hlavných kategórií používaných klasifikácií, vrátane porovnania údajov s minulým rokom. 

https://www.partizanske.sk/dokumenty-k-rozpoctu-mesta-partizanske-za-rok-

2021.phtml?id3=167576  

 

Mesto Zlaté Moravce 

Rozpočet mesta Zlaté Moravce na rok 2021-2023 spĺňa všetky 4 základné prvky na to, aby poskytol 

obraz o nakladaní s verejnými financiami. Rozpočet je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet na 

rok 2021 aj Kapitálový rozpočet na rok 2021 je zostavený ako schodkový, krytý finančnými operáciami 

na rok 2021, ktoré sú zostavené ako prebytkové. 
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https://www.zlatemoravce.eu/download_file_f.php?id=1497415 , str. 4. Samospráva poskytuje v 

rámci rozpočtu aj informácie o úveroch samosprávy 

https://www.zlatemoravce.eu/download_file_f.php?id=1497415 ,  str. 12. Okrem základných prvkov 

spĺňa rozpočtová dokumentácia aj 3 doplňujúce prvky. Za pozornosť však stojí skutočnosť, že Návrh 

rozpočtu mesta Zlaté Moravce na roky 2021-2023 sa dá nájsť len veľmi ťažko,  nakoľko sa nachádza 

v časti: „Zmluvy, objednávky, faktúry / Iné informácie“ (https://www.zlatemoravce.eu/navrh-

rozpoctu-mesta-zlate-moravce-2021-2023-oznam/mid/340450/.html#m_340450) a nie v základných 

dokumentoch mesta. Dohľadanie návrhu rozpočtu je pre občana veľmi náročné, pretože 

automatizované vyhľadávanie podľa kľúčových slov väčšinu informácií na webstránke mesta Zlaté 

Moravce nenájde.  Schválený rozpočet na roky 2021-2023 sa nachádza už v základných dokumentoch 

mesta https://www.zlatemoravce.eu/rozpocet-mesta-zlate-moravce.html.  

 

Mesto Nové Zámky 

Rozpočtová dokumentácia poskytuje informácie o verejných financiách, spĺňa všetky 4 základné prvky 

ako aj niektoré doplňujúce prvky. Rozpočet pre rok 2021 je zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet 

je prebytkový, kapitálový rozpočet je schodkový. Schodok kapitálového rozpočtu je podľa § 10 čl. 7 

zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy krytý návratnými zdrojmi 

financovania. Rozpočet poskytuje informácie o výške dlhu samosprávy. Má podrobnú štruktúru 

príjmov a výdavkov podľa hlavných kategórií používaných klasifikácií, vrátane porovnania údajov s 

minulým rokom. https://www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=39723 

a Dôvodová správa Návrhu rozpočtu 

https://www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=39721, str. 15-30. 

Rozpočtová dokumentácia spĺňa všetky 4 základné prvky: 1. Prognózy rozpočtového deficitu/schodku 

(https://www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=39723) str. 13, 2. 

Celkový rozpočet za minulý rok prezentovaný v rovnakom formáte ako návrh rozpočtu 

(https://www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=39721), 3. Realizovaný 

rozpočet v bežnom roku prezentovaný v rovnakom formáte ako návrh rozpočtu aj úpravy rozpočtu 

(https://www.novezamky.sk/rozpocet-mesta-rok-2020/ds-1710/archiv=0&p1=32912), 4. Agregované 

údaje o príjmoch a výdavkoch rozpočtu podľa hlavných kategórií používaných klasifikácií 

(https://www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=39723) str. 1. 

Doplňujúce 3 prvky obsahujú: Financovanie schodku, Výška dlhu ako aj informácie o úveroch, Dopady 

nových návrhov verejných politík. 

(https://www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=39723) 
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Obec Košeca 

Dohľadať rozpočet obce Košeca je veľmi náročné a vyžaduje si dostatok času a trpezlivosti. Zrejme je 

to spôsobené prechodom na novú webstránku. Rozpočtová dokumentácia obce Košeca je dostatočne 

komplexná, aj keď značne neprehľadne spracovaná. Napr. Návrh rozpočtu obce Košeca na rok 2021 

sa nachádza na: Úvodná stránka / Úradné oznamy (https://www.koseca.sk/uradne-

oznamy/2020/navrh-rozpoctu-obce-koseca-na-rok-2021-a-navrhy-vzn.html) a schválený rozpočet je 

možné nájsť na: Úvodná stránka / Novinky / Obec (https://koseca.sk/obec/2019/schvaleny-rozpocet-

obce-koseca-na-rok-2019.html). Všetky dokumenty sú navyše rozdelené a ťažko sa v nich orientuje. 

(bezne-prijmy-2019-2021.pdf, bezne-vydavky-2019-2021.pdf, financne-operacie-prijmove-2019-

2021.pdf, financne-operacie-vydavkove-2019-2021.pdf, kapitalove-prijmy-2019-2021.pdf, kapitalove-

vydavky-2019-2021.pdf, popis-rozpoctu-2019.pdf, programovy-rozpocet-2019-2021.pdf, 

programovy-rozpocet-2019-a-vyhlady-2020-2021.pdf, skrateny-rozpocet-2019-2021.pdf. Dokumenty 

za minulé obdobia sú pod záložkou zverejňovanie https://www.koseca.sk/zverejnovanie.html 

s hlavičkou Transparentná obec, kde sa zverejňujú zmluvy, objednávky, faktúry. Na stránke je odkaz 

na staršiu stránku http://old.koseca.sk/zverejnovanie-dokumentov/, na ktorej sa dajú dohľadať aj 

rozpočty do roku 2019. 

 

Informácie o plánovaných výstupoch a výsledkoch programov poskytovania služieb (otázka 

č.2) 

 

Trenčiansky samosprávny kraj 

V návrhu rozpočtu programového rozpočtu v podprogramoch a jednotlivých prvkov sú definované 

ciele a výstupy merateľných ukazovateľov, ako aj plánované hodnoty pre jednotlivé výstupy. V návrhu 

rozpočtu je plánovaný jeden výsledok merateľného ukazovateľa a to v Prvku 10.1.4 Programu Sociálne 

služby. https://www.tsk.sk/buxus/docs/navrh_rozpoctu_tsk_2021-23.pdf , str. 259. Merateľný 

ukazovateľ výsledku je formulovaný ako % využiteľnosti starostlivosti v zariadeniach podporovaného 

bývania a meria naplnenosť kapacity zariadenia.  

Trnavský samosprávny kraj 

V rámci programového rozpočtu v podprogramoch a jednotlivých prvkov sú definované väčšinou 

ukazovatele pre plánované výstupu, ale aj plánované výsledky programov a služieb. Pre plánované 

výsledky je iba v 6 prípadoch a to Prvok 1.3.2, str. 4 Programového rozpočtu (PR), Program 3,  str. 15 
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PR, Prvok 8.12, str. 27 PR, Prvok 10.2.3, str. 42 PR, Podprogram 11.4, 11.5 str. 53 PR. 

https://www.trnava-vuc.sk/data/files/4422_rozpocet-ttsk-2021-2023.pdf, str. 85-141.  

Nitriansky samosprávny kraj 

Jednotlivé programy, podprogramy a prvky programového rozpočtu poskytujú informácie 

o výstupových a v obmedzenom počet (6) výsledkových merateľných ukazovateľoch. 

https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/8052. V samostatnej prílohe rozpočtu „textová časť schváleného 

programového rozpočtu“ sú tabuľky s minimálnym komentárom a  sú explicitne uvedené aj merateľné 

ukazovatele aj výstupy a výsledky, napr. v podprograme 006.01.03 - Správa a údržba komunikácií RSÚC 

Nitra a.s., ktorý má za cieľ zabezpečiť kvalitu ciest a v zimnom období zaistiť ich bezpečnosť 

a zjazdnosť, sa uvádza v prvku 006.02.06 - Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. Triedy merateľný  

ukazovateľ výsledku: realizácia bezpečnostných opatrení na cestách II. a III. triedy, ktoré prispievajú k 

zvýšeniu bezpečnosti na cestách II. a III. triedy s logickou hodnotou „áno“.  Väčšina formulovaných 

výsledkových ukazovateľov má logickú hodnotu „áno“ alebo sú formulované ako výstupy napr. počet 

novozískaných zariadení v prvku 002.02.04 - Dotácie na podporu certifikovaných ubytovacích 

zariadení v NSK v zmysle VZN.  

Mesto Partizánske 

V rámci programového rozpočtu sú stanovené ciele a merateľné ukazovatele jednotlivých prvkov ako 

aj cieľová hodnota merateľného ukazovateľa. Zároveň je rozpísaná štruktúra jednotlivých výdavkov na 

daný podprogram a prvok ako aj odôvodnenie rozpočtových požiadaviek. Chýbajú však plánované 

ciele a ukazovatele na úrovni výsledkov. https://www.partizanske.sk/dokumenty-k-rozpoctu-mesta-

partizanske-za-rok-2021.phtml?id3=167576, str. 20-60. 

Mesto Zlaté Moravce 

Rozpočet mesta ZM obsahuje informácie, ktoré: „prezentujú plánované výstupy a výsledky práce 

mesta a mestských organizácií v nasledujúcich troch rokoch. Každý program predstavuje rozpočet 

samosprávy pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer vyjadrujúci želaný dôsledok plnenia cieľov. 

Rozpočet mesta ZM na rok 2021 Str. 3 

(https://www.zlatemoravce.eu/download_file_f.php?id=1497415). napr. str. 69 Prvok 1.3.1: Územné 

plánovanie, ktorého cieľom je dosiahnuť efektívne plánovanie a spracovanie investičných projektov v 

súlade s Územným plánom mesta, pri ktorom sú merateľné ukazovatele: počet včas pripravených a 

spracovaných projektov a počet realizovaných stavieb a ich technického zhodnotenia. Programový 

rozpočet obsahuje programy, podprogramy a prvky, kde sú v rámci podprogramov a prvkov 

zadefinované ciele a ich merateľné ukazovatele ako aj plánované výstupy podľa jednotlivých 
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programov. Návrh rozpočtu však neobsahuje plánované ciele a ukazovatele na úrovni výsledkov.  

https://www.zlatemoravce.eu/download_file_f.php?id=1488627, str. 67 – 102.  Je formulovaných 

viac ako 200 výstupových ukazovateľov. Dá sa predpokladať, že ak by boli formulované výsledkové 

ukazovatele, boli by zverejnené.  

Mesto Nové Zámky 

Návrh programového rozpočtu obsahuje iba základné informácie o jednotlivých programoch 

a podprogramoch a to vo vzťahu k čerpaniu finančných prostriedkov (bežných a kapitálových). Nie sú 

zadefinované ani jednotlivé ciele podprogramov ani merateľné ukazovatele cieľov. 

https://www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=34883, 1-53. To isté 

platí aj o informáciách z v uznesení, ktorým sa schválil rozpočet na rok 2021-2023. 

https://www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=39723.  

Obec Košeca 

Informácie ]o plánovaných výstupoch a výsledkoch podľa programov sú súčasťou návrhu rozpočtu 

obce Košeca (https://www.koseca.sk/uradne-oznamy/2020/navrh-rozpoctu-obce-koseca-na-rok-

2021-a-navrhy-vzn.html) rozpocet-navrh-2021-2023.zip obsahuje rozpocet-programovy-2021-2023, 

kde na str. 7-26 sú uvedené merateľné ukazovatele, výstupy aj výsledky. Väčšina ukazovateľov sú 

formulované ako výstupové.  

 

Informácie o skutočných výstupoch a výsledkoch programov poskytovania služieb (otázka 

č. 3) 

 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Po ukončení fiškálneho roka dochádza k hodnoteniu a porovnaniu skutočného stavu s plánom. 

Súčasťou záverečného účtu je aj hodnotenie Programového rozpočtu, kde sú vyhodnotené merateľné 

ukazovatele jednotlivých programov a podprogramy. Porovnáva sa plán so skutočnosťou a je vyčíslené 

% čerpanie rozpočtu jednotlivých výdavkov. Zároveň je zhodnotené, čo ovplyvnilo čerpanie rozpočtu 

v danej výške. Hodnotenie jednotlivých programov, podprogramov a prvkov je o dosiahnutých 

výstupov merateľných ukazovateľov a iba v jednom prípade je o dosiahnutom výsledku a to v Prvku 

10.1.4 Programu Sociálne služby. https://www.tsk.sk/buxus/docs/zu_tsk_2019.pdf, str. 443. 
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Trnavský samosprávny kraj 

Súčasťou záverečného účtu je aj hodnotenie plnenia programov, kde sú vyhodnotené merateľné 

ukazovatele jednotlivých podprogramov a prvkov. Väčšina dosiahnutých hodnôt je na úrovni výstupov 

iba 2 hodnoty merateľných ukazovateľov sú na úrovní výsledku a to pri hodnotní Prvku 1.3.2 Územný 

plán, str. 5 a Program 3 Propagácia a marketing, str. 23 https://www.trnava-

vuc.sk/data/files/4225_zaverecny-ucet-ttsk-za-rok-2019-hodnotenie-plnenia-programov.pdf. 

Porovnáva sa plán so skutočnosťou jednotlivých výdavkov. Zároveň je zhodnotené, čo ovplyvnilo 

čerpanie rozpočtu v danej výške. Došlo aj k prehodnoteniu typu ukazovateľa a niektoré výsledkové 

ukazovatele boli správne označené ako výstupové. 

 

Nitriansky samosprávny kraj 

Súčasťou záverečného účtu je aj Hodnotiaca správa Programového rozpočtu, kde sú vyhodnotené 

merateľné ukazovatele jednotlivých programov a podprogramy. Porovnáva sa plán so skutočnosťou 

a je vyčíslené čerpanie rozpočtu jednotlivých výdavkov. Zároveň je zhodnotené, čo ovplyvnilo čerpanie 

rozpočtu v danej výške. https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/zaverecny-ucet, Hodnotiaca správa NSK. 

Hodnotenie merateľných ukazovateľov je na úrovni vyprodukovaných výstupov a výsledkov do tej 

miery v akej sú formulované v rozpočte (konkrétne je uvedených 8 merateľných ukazovateľov 

výsledku).  

 

Mesto Partizánske 

Súčasťou záverečného účtu je aj hodnotenie Programového rozpočtu, kde sú vyhodnotené merateľné 

ukazovatele jednotlivých podprogramov a prvkov. Porovnáva sa cieľová hodnota so skutočnosťou a je 

vyčíslené aj % plnenie ukazovateľa, zároveň je vyčíslená aj podrobná štruktúra výdavkov rozpočtu. 

Rovnako je uvedený komentár k plneniu ukazovateľov a k financovaniu prvku. 

https://www.partizanske.sk/dokumenty-k-rozpoctu-mesta-partizanske-za-rok-

2019.phtml?id3=142834, str. 59-117.  Tieto údaje sú zverejnené nie len v záverečnom účte, ale aj 

v priebehu roka v Monitorovacej správe k 30. 6. https://www.partizanske.sk/dokumenty-k-rozpoctu-

mesta-partizanske-za-rok-2019.phtml?id3=142834. Rovnako ako aj v návrhu rozpočtu tak aj 

v hodnotení rozpočtu chýbajú dosiahnuté výsledky programov, sú definované iba výstupy.   

 

Mesto Zlaté Moravce 

Súčasťou záverečného účtu je Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu mesta Zlaté 

Moravce https://www.zlatemoravce.eu/download_file_f.php?id=1366618  od str. 74. Pri hodnotení 
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Programového rozpočtu sú definované výstupy merateľných ukazovateľov jednotlivých prvkov, kde 

dochádza k porovnávaniu plánovaných hodnôt so skutočnými hodnotami pre daný rok. Neobsahuje 

dosiahnuté ciele a ukazovatele na úrovni výsledkov.  Jednotlivé programy majú vyčíslené čerpanie 

rozpočtu v zmysle ekonomickej klasifikácie ako aj % čerpanie bežného a kapitálového rozpočtu mesta. 

https://www.zlatemoravce.eu/download_file_f.php?id=1366618, str. 74 – 137. V komentároch 

programového rozpočtu nie je v hodnotiacej správe komentované plnenie cieľov, väčšina komentárov 

je prevzatá z návrhu rozpočtu.  

 

Mesto Nové Zámky 

Súčasťou záverečného účtu je aj hodnotenie Programového rozpočtu (príloha 1 k ZÚ), kde sú 

vyhodnotené merateľné ukazovatele jednotlivých podprogramov a prvkov. Samospráva nedefinuje 

jednotlivé výstupy a výsledky merateľných ukazovateľov. Ide iba o porovnanie plánovanej hodnoty 

merateľného ukazovateľa so skutočnou hodnotou. Je vyčíslená aj štruktúra výdavkov rozpočtu 

a čerpanie podľa programov a jeho častí. 

https://www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=38064, str. 1-46  

Mesto Nové Zámky vo svojej výročnej správe, ani v rozpočte za rok 2019 informácie o dosiahnutých 

výstupoch a výsledkoch podľa programov neuvádza. 

(https://www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=40105). Požadovaná 

informácia sa nachádza v prílohe Záverečného účtu Mesta Nové Zámky 2019 pod názvom Programový 

rozpočte 2019 (https://www.novezamky.sk/zaverecny-ucet-mesta-nove-zamky-2019/d-

38062/p1=32913). Obsahuje merateľné ukazovatele, ale bez prepojenia na výsledky a výstupy. V 

správe NKÚ z kontroly systému odpadového hospodárstva v samospráve zo dňa 9.1.2018 sa napr. 

uvádza odporúčanie: “v programovom rozpočte mesta zadefinovať ciele a stanoviť merateľné 

ukazovatele pre oblasť odpadového hospodárstva.” 

(https://www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=30738).  

 

Obec Košeca 

Na webovej stránke obce Košeca nebolo možné dohľadať ani jednu výročnú správu, zverejnené boli 

iba zápisnice o jej predkladaní, ale nie samotný dokument. Rovnako ani v záverečnom účte 

(https://koseca.sk/files/zaverecny-ucet-koseca-2019.pdf ) sa informácie o dosiahnutých výstupoch a 

výsledkoch podľa programov nenachádzajú. Súčasťou záverečného účtu za rok 2019 je aj Hodnotiaca 

správa programového rozpočtu ako Príloha č. 1, ale spomínaná príloha už nie je zverejnená. 

Zverejnené je len čerpanie výdavkov podľa jednotlivých programov a % podiel výdavkov jednotlivých 
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programov na celkových výdavkoch obce https://www.koseca.sk/files/zaverecny-ucet-koseca-

2019.pdf, str. 19.   

 

Hodnotenie výkonnosti programov (otázka č. 4) 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Nie sú dostupné žiadne relevantné dokumenty, ktoré by hovorili o tom, že samospráva využíva 

nezávislé hodnotenie jednotlivých programov. Z toho vyplýva, že hodnotenie jednotlivých programov 

zabezpečujú príslušné útvary. https://www.tsk.sk/buxus/docs/zu_tsk_2019.pdf, str. 243-456.  

Jedným z nástrojov zistenia objektívneho stavu skutočností a ich súladu so všeobecne platnými 

predpismi, internými normami a prijatými uzneseniami orgánov samosprávneho kraja je kontrola 

vykonávaná zamestnancami Útvaru hlavného kontrolóra (ďalej „ÚHK“) v súlade zo zákonom č. 

357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite (str. 95-96). 

https://www.tsk.sk/buxus/docs/ztsk_rozpocet_2021-2023.pdf.   

Hlavný kontrolór má medzi orgánmi TNSK osobitné postavenie. Hlavný kontrolór je zamestnancom 

samosprávneho kraja, vzťahujú sa naňho všetky povinnosti vedúceho zamestnanca. Postavenie 

hlavného kontrolóra vymedzuje ust. § 19 zákona č. 302/2001 Z. z.. 2. Hlavného kontrolóra volí a 

odvoláva zastupiteľstvo. Riadi útvar hlavného kontrolóra a zodpovedá za jeho činnosť. Vo vzťahu 

k rozpočtu predkladá zastupiteľstvu odborné stanoviská k návrhu rozpočtu a záverečného účtu pred 

schválením v zastupiteľstve. V marci TNSK obsadil novovytvorenú pozíciu manažéra value for money 

https://www.tsk.sk/buxus/docs/zapisnica_vk_tsk_VFMopak_03-21.pdf. 

Trnavský samosprávny kraj 

V zmysle Zásad rozpočtového hospodárenia TTSK počas roka kontroluje hospodárenie s rozpočtovými 

prostriedkami a monitoruje a hodnotí plnenie programov. Odbor financií zostavuje hodnotenia 

plnenia programov TTSK v súčinnosti s jednotlivými subjektmi rozpočtového procesu, ktoré sú povinné 

mu predkladať podklady v stanovených formách a lehotách. https://www.trnava-vuc.sk/11751-

sk/zasady-rozpoctoveho-hospodarenia-ttsk/, Čl. 12, Čl. 13 bod 6. 

Nitriansky samosprávny kraj 

NSK má schválený Harmonogram tvorby rozpočtu, ktorého súčasťou procesu je aj monitorovanie 

a hodnotenie rozpočtu, kde zodpovednosť za jednotlivé časti majú príslušné organizačné útvary 

samosprávneho kraja. https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/rozpocet. V rámci programového rozpočtu 

zodpovednosť za jednotlivé programy a podprogramy majú konkrétne osoby príslušného 
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organizačného útvaru NSK. https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/rozpocet - textová časť 

programového rozpočtu. Výročná správa neobsahuje hodnotenie programového rozpočtu. NSK 

zverejňuje hodnotiacu správu o plnení programov (posledná správa za rok 2020) zverejnená v rámci 

záložky Samospráva/Ekonomický odbor/Záverečný účet 

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/zaverecny-ucet. Uvedené sú skutočné hodnoty plánovaných 

ukazovateľov a krátky komentár k plneniu cieľov. 

Mesto Partizánske 

V rámci programového rozpočtu je rozpočtovaných 11 programov. Každý podprogram  a prvok majú 

vytvorenú gestorskú organizačnú jednotku, ktorá je zodpovedná za plnenie, sledovanie a hodnotenie 

jednotlivých cieľov. https://www.partizanske.sk/dokumenty-k-rozpoctu-mesta-partizanske-za-rok-

2021.phtml?id3=167576 – Dôvodová správa rozpočtu, str. 2. 

Mesto Zlaté Moravce 

Súčasťou záverečného účtu je aj Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu, kde prebieha 

aj monitoring jednotlivých programov a podprogramov. Vykonávajú ho jednotlivé oddelenia a vecne 

príslušné útvary v zmysle organizačnej štruktúry mesta.  

https://www.zlatemoravce.eu/download_file_f.php?id=1366618, str. 74 -110. 

Mesto Nové Zámky 

V rámci programového rozpočtu je rozpočtovaných 14 programov. Každý program má určeného 

svojho správcu programu a gestora v zmysle organizačnej štruktúry mesta. Jednotlivé podprogramu a 

prvky majú v rámci vecne príslušného útvaru pridelenú zodpovednú osobu. Z uvedeného vyplýva, že 

vecne príslušné útvary aj zodpovedajú za jednotlivé program.  

https://www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=38064, str. 1-46.  

Obec Košeca 

Realizácia hodnotenia programov sa nedá posúdiť nakoľko nie je zverejnená Hodnotiaca správa 

programového rozpočtu. Posledná hodnotiaca správa bola zverejnená za rok 2014 

http://old.koseca.sk/download/clanky/2015/Hodnotiaca%20spr%C3%A1va%20k%20programov%C3

%A9mu%20rozpo%C4%8Dtu%20k%2031.%2012.%202014.pdf.  Pri náhodnom vyhľadávaní iného 

obsahu cez funkciu vyhľadávanie sa objavila hodnotiaca správa programového rozpočtu za rok 2019 

https://koseca.sk/files/attachments/hodnotiaca-sprava-programoveho-rozpoctu-k-31122019.pdf. 

Správa obsahuje programovú štruktúru a informáciu o plnení cieľov podobe vyplnenia skutočnej 

hodnoty merateľného ukazovateľa k 31.12.2019. Hodnotenie je v podstate len vo forme stručného 
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komentára k hodnotám ukazovateľa, nejde však o zhodnotenie plnenia alebo neplnenia cieľa, alebo 

takýto komentár ani nie je uvedený.  

Prístup verejnosti k fiškálnym informáciám (otázka č. 5) 

 

Trenčiansky samosprávny kraj 

TNSK sprístupňuje verejnosti všetky relevantné fiškálne informácie v súlade so stanovenými časovými 

rámcami, čím prezentuje verejnosti hospodárenie samosprávy s verejnými financiami. Informácie sú 

voľne dostupné na web stránke samosprávneho kraja a aj vyvesením na úradnej tabuli, čím je 

zabezpečená transparentnosť týchto informácií. Je sprístupnených všetkých 5 základných prvkov  ako 

aj doplňujúci prvok – súhrnná (dôvodová) správa k návrhu rozpočtu. 

https://www.tsk.sk/financie/rozpocet-tsk.html?page_id=46216. Pokiaľ ide o časové rámce, iba tri 

základné prvky fiškálnej transparentnosti boli zverejnené v súlade so stanovenými časovými rámcami 

na rok 2020 (Návrh ročného rozpočtu, Schválený rozpočet, Záverečný účet overený audítorom - 

predložený na pripomienkovanie 22.4.2021 - https://www.tsk.sk/financie/zaverecny-ucet/navrh-

zaverecneho-uctu-trencianskeho-samospravneho-kraja-za-rok-2020.html?page_id=792540). 

Výročná správa o realizácii rozpočtu za rok 2019 bola predložená oneskorene, až 5.8.2020 (t.j. o 5 

týždňov po termíne). (https://www.tsk.sk/financie/vyrocna-sprava/vyrocna-sprava-za-rok-

2019.html?page_id=733377), Priebežné správy o realizácii rozpočtu sú zverejnené polročne pod 

názvom Vyhodnotenie plnenia príjmov a čerpania výdavkov TNSK napr. 

https://www.tsk.sk/buxus/docs/vyhodnotenie_1_plr_2020.pdf (za 1. polrok 2020 zverejnená 

10.9.2020). TNSK zverejňuje aj správy z kontrol NKU ako aj správy o plnení opatrení NKU 

https://www.tsk.sk/vyhladavanie.html?page_id=126&term=NKU.  

Trnavský samosprávny kraj 

TTSK sprístupňuje verejnosti všetky fiškálne informácie v súlade so stanovenými časovými rámcami, 

čím prezentuje verejnosti hospodárenie samosprávy s verejnými financiami. Informácie sú voľne 

dostupné na web stránke samosprávneho kraja. Je sprístupnených všetkých 5 základných prvkov. 

https://www.trnava-vuc.sk/5583-sk/rozpocet/ a jeden doplňujúci. 1. Návrh ročného rozpočtu 

(https://esluzby.trnava-vuc.sk/informovanie-o-navrhu-zaverecneho-uctu-vuc), 2. Schválený rozpočet 

(https://www.trnava-vuc.sk/5583-sk/rozpocet/), 3. Priebežné správy o realizácii rozpočtu - napr. za 

rok 2018 tu: (https://www.trnava-vuc.sk/data/att/10579.pdf ), 4. Výročná správa o realizácii 

rozpočtu (https://www.trnava-vuc.sk/12131-sk/vyrocne-spravy/), 5. Záverečný účet overený 

audítorom (https://www.trnava-vuc.sk/5584-sk/zaverecny-ucet/) resp. výzva na predloženie cenovej 
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ponuky na Audítorské služby na roky 2019, 2020, 2021 zo dňa 3.2.2020. (https://www.trnava-

vuc.sk/data/att/17231.pdf), 6. Správy z kontroly NKU (https://www.trnava-

vuc.sk/data/att/10689.pdf) a (https://www.trnava-vuc.sk/data/att/10691.pdf).  

Nitriansky samosprávny kraj 

NSK sprístupňuje verejnosti takmer čiastočné fiškálne informácie v súlade so stanovenými časovými 

rámcami, čím prezentuje verejnosti hospodárenie samosprávy s verejnými financiami. Informácie sú 

voľne dostupné na web stránke samosprávneho kraja.  V rôznych obdobiach je sprístupnených 4 alebo 

5 základných prvkov  ako aj doplňujúci prvok – súhrnná (dôvodová) správa k návrhu rozpočtu. 

https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/8052 .  Návrh rozpočtu je možné dohľadať na webe len v čase 

jeho prípravy, ale po schválení je k dispozícii len verzia schváleného rozpočtu. Schválený rozpočet je 

navyše zverejnený formou viacerých samostatných dokumentov (uznesenie, tabuľková časť, textová 

časť, programová štruktúra), čo veľmi sťažuje orientáciu v rozpočte.  Vďaka Harmonogramu tvorby 

rozpočtu je zjavné ako celý proces tvorby rozpočtu prebieha aj s časovým plánom. 

https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/11669. Celkový obraz o verejných financiách samosprávy 

poskytuje aj správa nezávislého audítora, ktorý sa zverejňuje v záverečnom účte kraja 

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/zaverecny-ucet, str. 216-222. Informácia o čerpaní rozpočtu 

k 30.6. je dostupná na základe komplikovaného vyhľadávania v rokovaniach zastupiteľstva 

https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/11801 a priložených materiáloch (polročná správa bola 

prerokovaná 8.10.2020, bod 7, nie je možné dohľadať, či bola zverejnená aj po prerokovaní 

v zastupiteľstve). Nie je možné dohľadať, či boli dokumenty zverejnené v súlade so štandardmi pre 

lehoty zverejňovania dokumentov (napr. schválený rozpočet je podľa aktualizácie na webe zverejnený 

16.2.2021, čo je mesiac po jeho schválení v zastupiteľstve, namiesto odporúčaných 2 týždňov. Pri 

návrhu rozpočtu nie je možné informáciu dohľadať.  

Mesto Partizánske 

Mesto Partizánske sprístupňuje verejnosti čiastočné fiškálne informácie v súlade so stanovenými 

časovými rámcami, čím prezentuje verejnosti hospodárenie samosprávy s verejnými financiami. Voľne 

dostupné sú na web stránke rozpočet, súčasťou ktorého je aj dôvodová správa, monitorovacia správa 

plnenia rozpočtu k 30.6. príslušného roka a záverečný účet. Zároveň sú zverejnené všetky zmeny 

rozpočtu a rozpočtové opatrenia, ktoré boli v priebehu príslušného fiškálneho roka schválené. 

https://www.partizanske.sk/rozpocet-mesta.phtml?id5=26326&original_idm=116698. Na webe nie 

je zverejnená výročná správa mesta, hoci bola vypracovaná a je uložená v registri účtovných závierok. 

Mesto Partizánske pod vedením súčasného primátora si zasluhuje pochvalu za zverejňovanie 

a vypracovanie všetkých dokumentov k rozpočtu. Sú logicky umiestnené a relatívne ľahko dostupné.  
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Mesto Zlaté Moravce 

Zlaté Moravce sprístupňujú verejnosti 3 relevantné fiškálne informácie v súlade so stanovenými 

časovými rámcami, čím mesto prezentuje verejnosti hospodárenie samosprávy s verejnými 

financiami. Informácie sú voľne dostupné na web stránke mesta a aj vyvesené na úradnej tabuli, čím  

je zabezpečená transparentnosť týchto informácií. Je zverejnený Návrh rozpočtu, Rozpočet 

a Záverečný účet mesta. https://www.zlatemoravce.eu/rozpocet-mesta-zlate-moravce.html. Výročnú 

správu mesto vypracovalo, ale nie je zverejnená na webe, je uložená v registri účtovných závierok. 

Správy o čerpaní rozpočtu sa nepodarilo nájsť.  

Mesto Nové Zámky 

Mesto Nové Zámky sprístupňuje verejnosti všetky fiškálne informácie v súlade so stanovenými 

časovými rámcami, čím prezentuje verejnosti hospodárenie samosprávy s verejnými financiami. 

Informácie sa dajú pomerne ľahko vyhľadať priamo z prvej stránky v záložke Finančná oblasť. Voľne 

dostupné na web stránke sú Návrh rozpočtu, súčasťou ktorého je aj dôvodová správa, schválený 

rozpočet mesta, výročná správa súčasťou ktorej je aj správa nezávislého audítora a záverečný účet 

vrátane stanoviska komisie MsZ a stanoviska hlavného kontrolóra mesta. Zároveň sú zverejnené 

všetky zmeny rozpočtu, ktoré boli v priebehu príslušného fiškálneho roka schválené. 

https://www.novezamky.sk/financna-oblast/ms-32465/p1=32465. Návrh ročného rozpočtu, 

Schválený rozpočet, Priebežné správy o realizácii rozpočtu, Výročná správa mesta, Záverečný účet 

overený audítorom sú priebežne zverejňované na webovej stránke mesta NZ, avšak žiadny dokument 

nebol zverejnený v požadovanom časovom limite, resp. boli zverejnené po termíne napr. Návrh - 

Rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2020 bol zverejnený dňa 21.11.2019 a schválený rozpočet 

(16.12.2020) bol zverejnený dňa 3.1.2020. (https://www.novezamky.sk/rozpocet-mesta-rok-2020/ds-

1710/archiv=0&p1=32912), Návrh - Rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2021 bol zverejnený dňa 

1.12.2020 a schválený rozpočet bol zverejnený dňa 22.1.2021. (https://www.novezamky.sk/rozpocet-

mesta-rok-2021/ds-1725/archiv=0&p1=32912). Mesto zverejňuje aj správy z kontrol NKÚ. 

Obec Košeca 

Obec Košeca má prístupný Návrh rozpočtu obce na rok 2021-2023 na stránke: Úvodná stránka / 

Úradné oznamy (https://www.koseca.sk/uradne-oznamy/2020/navrh-rozpoctu-obce-koseca-na-rok-

2021-a-navrhy-vzn.html) a záverečný účet za rok 2019 https://www.koseca.sk/subory/zakladne-

dokumenty-obce. Schválený rozpočet je zverejnený na stránke 

https://koseca.sk/obec/2019/schvaleny-rozpocet-obce-koseca-na-rok-2019.html (Úvodná 

stránka/Novinky/Obec). Ide o rozpočet na rok 2019 výhľad na roky 2020 a 2021. Schválený rozpočet 
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na roky 2021-2023 teda nie je zverejnený, hoci bol prerokovaný v zastupiteľstve 15.12.2020 

https://www.koseca.sk/files/uznesenia-2020-12-15.pdf.  Výročná správa o realizácii rozpočtu, 

Záverečný účet overený audítorom sa na stránkach obce Košeca nepodarilo dohľadať. Čiže z 5-tich 

základných prvkov 3 prvky nespĺňa. 

 

Verejné konzultácie v rozpočtovom procese (otázka č.6) 

 

Trenčiansky samosprávny kraj 

V zmysle štatútu TNSK Návrh rozpočtu musí byť pred schválením najmenej 15 dní verejne prístupný, 

a to vyvesením na úradnej tabuli, ako aj zverejnením na web stránke samosprávneho kraja, aby sa k 

nemu mohli vyjadriť obyvatelia TNSK, ako aj osoby podľa ust. § 3 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z. z.; to 

platí aj o návrhu záverečného účtu TNSK. https://www.tsk.sk/buxus/docs/Statut_TSK.pdf, str. Čl. 13 

bod 4 (str. 7). Návrh rozpočtu TNSK na roky 2021-2023 bol zverejnený 5.11.2020. Návrh rozpočtu bol 

zároveň prerokovaný vo všetkých komisiách zriadených pri zastupiteľstve samosprávneho kraja a bol 

schválený v zastupiteľstve 25.11.2021. V záložke Úradná tabuľa/Pripomienkovanie sú uvedené všetky 

dokumenty, ktoré TNSK sú zverejnené na pripomienkovanie vrátane lehoty na predkladanie 

pripomienok.  Pripomienky a spôsob ich zapracovania nie sú písomne zverejnené, čo môže byť 

výsledkom toho, že pripomienky predkladané neboli.  

Rokovanie zastupiteľstva je však verejné a občania majú možnosť vystúpenia počas rokovania (musia 

oznámiť písomne 72 hodín vopred), vrátane zasadnutí, ktoré prerokovávajú rozpočet. Pri prezentácii 

rozpočtu finančný odbor informuje o počte prijatých pripomienok (k poslednému návrhu rozpočtu 

TNSK 2021-2023 neboli predložené žiadne pripomienky). Priame prenosy zo zasadnutí a záznamy 

z rokovaní zastupiteľstva sú zverejnené na you tube kanáli zastupitelstvo.sk 

https://www.zastupitelstvo.sk/Trencin-MsZ.html?aid=4160. Príslušné uznesenie zo zastupiteľstva by 

bolo vhodné prelinkovať na informáciu o schválení rozpočtu na stránke TNSK (je iba informácia o čísle 

uznesenia a dátume) https://www.tsk.sk/financie/rozpocet-tsk/rozpocet-tsk-2021-

2023.html?page_id=760364. Návrh 1. zmeny rozpočtu TNSK 2021-2023 

https://www.tsk.sk/buxus/docs/navrh_zr2021-1_tsk_komplet.pdf bol zverejnený na 

pripomienkovanie 22.4.2021 aj s postupom podávania pripomienok (elektronicky alebo písomnou 

formou), s oznámením lehoty na pripomienkovanie a dátumu zasadnutia zastupiteľstva, ktoré bude 

zmenu rozpočtu prerokovávať. Bolo by vhodné uviesť, či boli predložené pripomienky zo strany 

verejnosti. Informácia o možnosti predkladania pripomienok k návrhu rozpočtu je zverejnená 

v záložke Elektronické služby, kde ju treba dohľadať v zozname rôznych odkazov (asi v strede stránky) 
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https://www.tsk.sk/elektronicke-sluzby/informovanie-o-navrhu-rozpoctu- 

vuc.html?page_id=388421, kde je uvedený postup predkladania pripomienok ako aj odkaz na návrh 

rozpočtu TNSK, ktorý je predmetom pripomienkovania (túto informáciu nebolo jednoduché nájsť, 

nakoľko iné pripomienky sú uvedené pod záložkou úradná tabuľa – napr. ide o návrhy VZN na 

pripomienkovanie, ku ktorým sa predložené pripomienky a spôsob ich zapracovania zverejňuje 

v záložke VZN/Pripomienky  k VZN https://www.tsk.sk/uradna-tabula/vseobecne-zavazne-

nariadenia-vzn/pripomienky-k-vzn.html?page_id=329710. V záložke Elektronické služby je v zozname 

odkazov asi v prvej tretine stránky uvedený odkaz Pripomienkovanie, ktorý vo všeobecnosti informuje, 

ktoré dokumenty TNSK a ako môže verejnosť pripomienkovať https://www.tsk.sk/elektronicke-

sluzby/pripomienkovanie.html?page_id=388771. Konkrétne dokumenty na pripomienkovanie sú 

zverejnené v záložke Úradná tabuľa.  

 

Trnavský samosprávny kraj 

Podľa informácií z web stránky TTSK Návrh rozpočtu je zverejnený 15 dní pred jeho schvaľovaním 

v zastupiteľstve (obvykle IV. štvrťrok príslušného roka). Samotný dokument návrhu rozpočtu nebolo 

možné v tomto čase nájsť na web stránke, ale vzhľadom na to, že samospráva má zverejnené 

informácie ohľadom pripomienkovania návrhu rozpočtu mám zato, že tak v stanovenej lehote aj 

učinila a dala možnosť pripomienkovania daného dokumentu. https://esluzby.trnava-

vuc.sk/pripomienkovanie-navrhu-rozpoctu-vuc1. Svedčí o tom aj stanovisko Hlavného kontrolóra k 

Návrhu rozpočtu, ktoré je vyhotovené v lehote 15 dní pred schválením v zastupiteľstve TTSK. 

https://www.trnava-vuc.sk/5583-sk/rozpocet/. Samospráva posledné 2 fiškálne roky zverejňuje aj 

Stanovisko Rady pre rozpočet TTSK k Návrhu rozpočtu, kde sú popísané jednotlivé pripomienky k 

Návrhu rozpočtu. https://www.trnava-vuc.sk/5583-sk/rozpocet/. Rada plní funkciu „watchdog“ 

a poskytuje pohľad a odporúčania externých expertov.  

Na pripomienkovanie návrhu rozpočtu je možné dostať sa cez záložku 

Samospráva/Rozpočet/Pripomienkovanie návrhu rozpočtu, ktoré sa prelinkuje na stránku 

Elektronické služby https://esluzby.trnava-vuc.sk/pripomienkovanie-navrhu-rozpoctu-vuc1, kde je 

popísaný postup pri predkladaní pripomienok k návrhu rozpočtu, záverečného účtu alebo iných 

strategických materiálov napr. územnej stratégie (https://www.trnava-vuc.sk/aktuality/verejnost-

moze-pripomienkovat-uzemnu-strategiu/). Nie je zverejnený výsledok pripomienkového procesu. 

Zasadnutia zastupiteľstva sú zverejnené na stránke  https://www.zastupitelstvo.sk/Trnava-

VuC.html?aid=4295&page=category&lv=2&id=22&part=archiv.  Prezentácia rozpočtu zo strany 

predsedu kraja sa orientuje na ciele a kvantifikáciu výstupov, ktoré župa plánuje dosiahnuť (rokovanie 
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o rozpočte 9.12.2020). Taktiež je zdôraznená potreba zrozumiteľnosti rozpočtu pre širokú verejnosť, 

využitie programového rozpočtovania a prípravy občianskeho rozpočtu v súlade s odporúčaniami 

Rady pre rozpočet TTSK.  

 

Nitriansky samosprávny kraj 

V zmysle Harmonogramu tvorby rozpočtu https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/11669  predkladá 

samospráva na rokovanie komisií Zastupiteľstva NSK návrh rozpočtu. Jednotlivé komisie 

prerokovávajú pripomienky, ktoré vzišli z návrhu rozpočtu. Vzhľadom na to, že členmi komisií nie sú 

iba poslanci ale aj členovia z radov odborníkov. Takto môžeme skonštatovať, že návrh rozpočtu 

prechádza verejnými konzultáciami a ak by výsledkom rokovania boli nejaké pripomienky, tak tie by 

boli súčasťou zápisnice z rokovania komisie. https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/10124.  Informácia 

o možnosti pre verejnosť pripomienkovať návrh rozpočtu je uverejnená na webstránke NSK 

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/a102-pripomienkovanie-navrhu-rozpoctu-vuc. Možno 

predpokladať, že 26.11.2020 bol zverejnený návrh rozpočtu 2021-2023, so žiadosťou o 

jeho pripomienkovanie.  Toto je možné dohľadať iba cez funkciu vyhľadávanie podľa hesla „návrh 

rozpočtu“ nakoľko návrhy rozpočtov nie sú zverejnené (NSK zverejňuje len schválený rozpočet).  

„Návrh rozpočtu NSK za roky 2021-2023 je zverejnený na úradnej tabuli NSK a na internetovej adrese 

Nitrianskeho samosprávneho kraja www.unsk.sk – sekcia Elektronické služby - Služba A.1.06 – 

Informovanie o návrhu rozpočtu VÚC. Obyvatelia Nitrianskeho samosprávneho kraja a osoby podľa § 

3 ods.3 zákona č. 302/2001 Z. z. o samosprávnych krajoch môžu vyjadrenie o Návrhu rozpočtu NSK za 

roky 2021-2023 predložiť v písomnej forme na adresu Úradu Nitrianskeho samosprávneho kraja, 

mailom na adresu rozpocet@unsk.sk , elektronicky na stránke www.unsk.sk – sekcia Elektronické 

služby – formulár A.1.02 – Pripomienkovanie návrhu rozpočtu VÚC, alebo ústne do zápisnice na Úrade 

Nitrianskeho samosprávneho kraja v lehote od 26.11.2020 do 14.12.2020.“ 

Informácia o možnosti pripomienkovať návrh rozpočtu sa nachádza buď pod záložkou Elektronické 

služby/Elektronické služby podľa odborov/Odbor ekonomický 

https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/odb-ekonomicky alebo v záložke Elektronické služby/Zoznam 

elektronických služieb https://www.unsk.sk/zobraz/sekciu/zoznam-elektronickych-sluzieb. 

Dohľadanie týchto informácií je značne komplikované.  

 

Mesto Partizánske 

Na web stránke mesta nie sú dostupné žiadne relevantné dokumenty, ktoré by nasvedčovali tomu, že 

takáto verejné pripomienkovanie  Návrhu rozpočtu prebieha, nakoľko už nie je zverejnený ani samotný 
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návrh rozpočtu, ale iba schválený rozpočet. https://www.partizanske.sk/rozpocet-

mesta.phtml?id5=26326&original_idm=116698. Avšak každoročne je Návrh rozpočtu predložený 

Komisii pre rozpočet, financie a ekonomiku, čo môžeme považovať za verejnú konzultáciu, nakoľko 

v zmysle štatútu mesta Partizánske zasadnutia môžu byť verejné. 

https://www.partizanske.sk/statut.phtml?id3=116552, Čl. 9. Ale za posledný rok predloženého 

návrhu nebola zverejnená ani zápisnica z rokovania komisie, takže nie je zverejnené stanovisko 

komisie. https://egov.partizanske.sk/Default.aspx?NavigationState=261:0: - v záložke Samospráva – 

Zasadnutia orgánov samosprávy, zasadnutie zo dňa 30. 11. 2020.  Pritom mesto Partizánske ako jedno 

z mála, predkladá na pripomienkovanie občanom návrhy VZN, aktualizácie rozpočtu. Formou 

videokonferencie môžu občania sledovať zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Partizánskom 

prostredníctvom YouTube kanála Mestskej televízie Partizánske. Záznam z rokovania je následne 

zverejnený na stránke http://partizanske.media-planet.sk/.  

Mesto Zlaté Moravce 

Vzhľadom na to, že samospráva zverejňuje návrh rozpočtu na svojej web stránke a úradnej tabuli, 

obyvatelia samosprávy majú možnosť sa s rozpočtom oboznámiť ešte pred jeho schválením 

v zastupiteľstve. Na stránke však nie je informácia pre občanov o možnosti, spôsobe a lehote na 

predkladanie pripomienok. Každý návrh rozpočtu pred jeho schválením je prerokovaný vo finančnej 

komisii, kde v zmysle Rokovacieho poriadku komisii sú volení aj zástupcovia z radov občanov – 

neposlanci. https://www.zlatemoravce.eu/download_file_f.php?id=1046973,  ČL 4, str. 7. Z tohto 

dôvodu môžeme iba predpokladať, že návrh rozpočtu je predmetom verejnej konzultácie, aj keď nie 

sú pripomienky a spôsob ich zohľadnenia v návrhu rozpočtu zverejnené, resp. neboli nájdené žiadne 

relevantné dokumenty, ktoré by to vyvrátili.  

Mesto Nové Zámky 

Návrh rozpočtu je pred schvaľovaním v mestskom zastupiteľstve každoročne prerokovaný aj vo 

finančnej komisii, ktorú okrem poslancov tvoria aj iné osoby volené MsZ. 

https://www.novezamky.sk/komisie-msz/ds-1103/p1=32906. Rozpočet na rok 2021 bol prerokovaný 

8.12.2020 https://www.novezamky.sk/zasadnutie-komisie-08-12-2020/d-39252/p1=32906. V rámci 

rokovania tejto komisie dochádza k pripomienkovaniu Návrhu rozpočtu, kde sa  nie len jednotlivé 

pripomienky zverejňujú, ale aj výsledok rokovania tejto komisie a stanovisko k pripomienkam od 

občanov. Svedčí o tom Návrh rozpočtu na rok 2020, kde takéto pripomienky voči rozpočtu boli 

vznesené. https://www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=35274 

(možné nájsť cez funkciu vyhľadávanie podľa kľúčového slova „pripomienkovanie) alebo pod záložkou 

Finančná oblasť/Rozpočet mesta/Návrh rozpočtu na príslušný rok https://www.novezamky.sk/navrh-
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rozpocet-mesta-nove-zamky-na-rok-2020/d-34881/p1=32912.  Predložené podnety od občanov do 

návrhu rozpočtu na rok 2020 sú zverejnené v plnom znení na stránke týkajúcej sa rokovania finančnej 

komisie o rozpočte 

https://www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=34953. Informácie sú 

dostupné pod záložkou Mesto/Komisie MsZ/Komisia finančná a podnikateľských činností/Zasadnutia 

(usporiadané podľa dátumu). Ostatné roky bolo uvedené, že finančná komisia odporúča Rozpočet 

schváliť bez pripomienok.  

Obec Košeca 

Návrh rozpočtu na roky 2021-2023 bol zverejnený na pripomienkovanie 30.11.2020 s termínom na 

pripomienkovanie do 11.12.2020 na stránke obce https://www.koseca.sk/uradne-

oznamy/2020/navrh-rozpoctu-obce-koseca-na-rok-2021-a-navrhy-vzn.html. Vedenie obce uvádza 

„Návrhy nariadení a rozpočtu je možné pripomienkovať v lehote do 11.12.2020 a to v písomnej forme 

na adresu obecného úradu, elektronicky na e-mail prednosta@koseca.sk alebo ústne do zápisnice na 

obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu 

textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť 

zrejmé, kto ju predkladá. Neuvádza sa informácia o počte pripomienok a ich znení. Záznamy 

z rokovania zastupiteľstva sú verejne dostupné len do roku 2019 https://koseca.sk/stranky/videa-zo-

zasadnuti-zastupitelstva.  

 

Včasné predloženie rozpočtu zastupiteľstvu (otázka č.7) 

 

Trenčiansky samosprávny kraj 

Návrh rozpočtu na rok 2019 bol prerokovaný vo finančnej komisii 6.11.2018, kde komisia neprijala 

súhlasné stanovisko s rozpočtom, pripomienka mali byť vznesené na zastupiteľstve. 

https://www.tsk.sk/dokumenty/samosprava-urad-tsk/komisie-tsk/dokumenty-komisia-pre-financie-

rozpocet-a-investicie/kfri-06-11-18.html?page_id=563542,, bod 2.11, pozvánka na zasadnutie komisie 

bola zaslaná 31.10.2018, čo možno predpokladať, že aj materiál na prerokovanie bol zaslaný v tom 

čase. Rozpočet v zastupiteľstve bol schválený 26.11.2018. Návrh rozpočtu na rok 2020 bol 

prerokovaný vo finančnej komisii 7.11.2019, kde komisia súhlasila s rozpočtom a odporúčala ho 

schváliť https://www.tsk.sk/dokumenty/samosprava-urad-tsk/komisie-tsk/dokumenty-komisia-pre-

financie-rozpocet-a-investicie/kfri-07-11-2019.html?page_id=670870, bod 2.8 pozvánka na 

zasadnutie bola zaslaná 31.10.2019. Rozpočet v zastupiteľstve bol schválený 25.11.2019. Návrh 
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rozpočtu na rok 2021 bol prerokovaný vo finančnej komisii 5.11.2020, kde komisia súhlasila 

s rozpočtom a odporúčala ho schváliť https://www.tsk.sk/dokumenty/samosprava-urad-tsk/komisie-

tsk/dokumenty-komisia-pre-financie-rozpocet-a-investicie/kfri-05-11-2020.html?page_id=755018, 

bod 17, zaslaný materiál na zasadnutie bol 28.10.2020. Rozpočet schválený v zastupiteľstve bol 

23.11.2020. Každý rok návrh rozpočtu je predložený na prerokovanie dva mesiace pred začiatkom 

fiškálneho roka. https://www.tsk.sk/uradna-tabula/zasadnutia-zastupitelstva-tsk/zasadnutia-

zastupitelstva-tsk.html?page_id=172&page=1.  

Pred predložením do finančnej komisie TNSK bol návrh rozpočtu TNSK 2021-2023 prerokovaný 

s poslancami podľa jednotlivých okresov (informácia zo zasadnutia TNSK 25.11.2020). K prerokovaniu 

návrhu rozpočtu v Komisii pre financie, rozpočet a investície dňa 5.11.2021 je zverejnená zápisnica 

s uvedením výsledku hlasovania o tomto bode rokovania komisie 

https://www.tsk.sk/buxus/docs/zaznam_perrollam_komfin_5-11-2020.pdf. Zasadnutie komisie je 

verejné.  

Trnavský samosprávny kraj 

Návrh rozpočtu na rok 2019 bol prerokovaný vo Finančnej komisii 26.11.2018 https://osam.trnava-

vuc.sk/OSamApi/fileDownloadDZ/00cd0fbe-a889-4c5f-9df1-1252607e5031, bod 4. Zápisnice, bol 

schválený bez pripomienok . V MsZ bol rozpočet schválený 12.12.2018. Rozpočet na rok 2020 bol 

v komisii prerokovaný 26.11.2019 https://osam.trnava-vuc.sk/OSamApi/fileDownloadDZ/73341206-

c3b9-4f4b-9b80-f7e6103b22ac , bod 1 bez pripomienok, v MsZ bol schválený 11.12.2019. Na rok 2021 

bol rozpočet prerokovaný 24.11.2020 https://osam.trnava-

vuc.sk/OSamApi/fileDownloadDZ/6afb3280-701a-4be2-b713-5a2775c22990, bod 2 bez pripomienok, 

v MsZ bol schválený 9. 12.2020.  Vzhľadom na to, že Návrh rozpočtu bol v komisiách schvaľovaný na 

novembrových zasadaniach, tak je možné skonštatovať, že materiál na posúdenie už bol k dispozícií 

aspoň 15 dní pred rokovaním, ako je to uvádzané na web stránke https://esluzby.trnava-

vuc.sk/pripomienkovanie-navrhu-rozpoctu-vuc1 , t. j. 2 mesiace pred začiatkom fiškálneho roka.  

 

Nitriansky samosprávny kraj 

Návrh rozpočtu na rok 2019 bol prerokovaný vo Finančnej komisii 26.9.2018  zo Zápisnice vyplýva, že 

návrh bol prijatý a odporúčaný na schválenie zastupiteľstvu NSK. V zastupiteľstve bol rozpočet 

schválený 22.10.2018. Rozpočet na rok 2020 bol v komisii prerokovaný 13.11.2019 – bol komisiou 

prijatý a odporúčaný na schválenie zastupiteľstvu, kde bol schválený 9.12.2019. Na rok 2021 bol 

rozpočet prerokovaný a prijatý vo finančnej komisii 18.11.2020, zastupiteľstvom bol schválený 14. 

12.2020.  https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/10124 . Z uvedeného vyplýva, že Návrh rozpočtu bol 
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v komisiách schvaľovaný v roku 2018 na septembrovom zasadnutí a posledné dva roky na 

novembrových zasadaniach, tak je možné skonštatovať, že materiál bol dostupný na 

pripomienkovanie 2 mesiace pred začiatkom fiškálneho roka. Aj v zmysle Harmonogramu tvorby 

rozpočtu je dané, že Návrh rozpočtu sa prerokováva v komisiách v októbri. 

https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/11669.  

Mesto Partizánske 

Návrh rozpočtu na rok 2019 bol v Komisii pre rozpočet, financie a ekonomiku prerokovaný  5. 10. 2018, 

Uznesenie č. 10/11/2018 https://egov.partizanske.sk/Default.aspx?NavigationState=261:0: - 

v záložke Samospráva – Zasadnutia orgánov samosprávy, zasadnutie zo dňa 5. 10. 2018 (zápisnica) a 

predložený na novembrové zasadnutie zastupiteľstva dňa 6. 11. 2018, kde bol aj schválený.  

Návrh rozpočtu na rok 2020 bol prerokovaný v Komisii 4. 11. 20219, Uznesenie č. 6/11/2019. 

https://egov.partizanske.sk/Default.aspx?NavigationState=261:0: - v záložke Samospráva – 

Zasadnutia orgánov samosprávy, zasadnutie zo dňa 4. 11. 2019 (zápisnica), následne Návrh rozpočtu 

bol predložený zastupiteľstvu na rokovanie dňa 10. 12. 2019, kde bol aj schválený. 

Návrh rozpočtu na rok 2021 podľa pozvánky na rokovanie Komisie mal byť prerokovaný 30. 11. 2020 

o návrhu nebola zverejnená ani zápisnica z rokovania komisie, takže nie je zverejnené stanovisko 

komisie. https://egov.partizanske.sk/Default.aspx?NavigationState=261:0: - v záložke Samospráva – 

Zasadnutia orgánov samosprávy, zasadnutie zo dňa 30. 11. 2020, do zastupiteľstva bol predložený 

3.12.2020, čo sa dá dohľadať v záložke Mestské zastupiteľstvo / Materiály na zasadnutia MsZ / 2020 / 

Zasadnutie zo dňa 15.12.2020 / Materiály k zasadaniu / Materialy_14_MsZ_15122020_b.pdf 

(https://www.partizanske.sk/index.php?id_menu=59085)  bol prerokovaný a schválený 15. 12. 2020. 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že vedenie samosprávy predložilo Návrh rozpočtu na roky 2019 a 2020 

na prerokovanie cca 2 mesiace pred začiatkom fiškálneho roka a Návrh rozpočtu na rok 2021 cca 1 

mesiac pred začiatkom roka.  Poznámka hodnotiteľa: Aj napriek tomu, že mesto Partizánske nesplnilo 

požadovaný termín - 2 mesiace pre začatím fiškálneho roka, preložili návrh rozpočtu zo všetkých 

hodnotených subjektov v najskoršom termíne. 

 

Mesto Zlaté Moravce 

Za posledné 3 roky boli Návrhy rozpočtu predložené zastupiteľstvu až po začiatku fiškálneho roka. Na 

úradnej tabuli a web stránke boli zverejnené nasledovne: 

Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2021 zverejnený dňa 31.03.2021 

https://www.zlatemoravce.eu/download_file_f.php?id=1488627, podľa dostupných informácií 
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rozpočet nebol prerokovaný na finančnej komisii. Bol prerokovaný v zastupiteľstve 15.4.2021 

https://www.zlatemoravce.eu/download_file_f.php?id=1488629-  

Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2020 zverejnený dňa 15.01.2020 

https://www.zlatemoravce.eu/download_file_f.php?id=1279442 ,  

na rokovaní finančnej komisie 22.1. 2020 

https://www.zlatemoravce.eu/download_file_f.php?id=1372545, Rozpočet predložený a aj 

schválený v zastupiteľstve 31. 1. 2020   

Návrh Rozpočtu Mesta Zlaté Moravce na rok 2019 zverejnený dňa 09.01.2019 

https://www.zlatemoravce.eu/download_file_f.php?id=1082538,   

na rokovaní finančnej komisie 17.1. 2019 

https://www.zlatemoravce.eu/download_file_f.php?id=1081919, do zastupiteľstva bol predložený a 

aj schválený 24. 1. 2019 

Z uvedeného vyplýva, že samospráva posledné 3 fiškálne roky začala rok v rozpočtovom provizóriu.  

 

Mesto Nové Zámky 

Návrh rozpočtu na rok 2019 finančná komisia prerokovala na novembrovom zasadnutí 8.11.2018 

https://www.novezamky.sk/zasadnutie-komisie-08-11-2018/d-29939/p1=32906 , MsZ následne 

rozpočet schválilo 10. 12. 2018. Návrh rozpočtu 2020 bol vo finančnej komisii prerokovaný 26.11.2019 

https://www.novezamky.sk/zasadnutie-komisie-26-11-2019/d-34864/p1=32906, v MsZ schválený 

11.12.2019. Rozpočet na rok 2021 bol prekovaný až v decembri, t. j. mesiac pred začiatkom fiškálneho 

roka a to 8.12.2020 https://www.novezamky.sk/zasadnutie-komisie-08-12-2020/d-39252/p1=32906, 

v MsZ schválený 11.12.2020  

 

Obec Košeca 

Z dostupných informácií je zrejmé, že návrh rozpočtu bol za posledné dva roky predložený jeden 

mesiac pred začiatkom fiškálneho roka a rozpočet na rok 2019 bol predložený na rokovanie až v roku 

2019. Z webovej stránky obce Košeca vyplýva, že návrh rozpočtu na roky 2021-2023 bol predložený 

dňa 11.12.2020, čiže po termíne (https://www.koseca.sk/uradne-oznamy/2020/navrh-rozpoctu-

obce-koseca-na-rok-2021-a-navrhy-vzn.html). 
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Včasné schválenie rozpočtu zastupiteľstvom (otázka č. 8) 

Trenčiansky samosprávny kraj 

V posledných 3 fiškálnych rokoch bol rozpočet schválený zastupiteľstvom vždy pred začiatkom roka.  

Rozpočet  2019 - 2021 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TNSK č. 188/2018 dňa 26.11.2018. 

Rozpočet  2020 - 2022 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TNSK č. 384/2019 dňa 25.11.2019. 

Rozpočet  2021 - 2023 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TNSK č. 582/2020 dňa 23.11.2020. 

https://www.tsk.sk/financie/rozpocet-tsk/rozpocet-tsk-2021-2023.html?page_id=760364 

Trnavský samosprávny kraj 

V posledných 3 fiškálnych rokoch bol rozpočet schválený zastupiteľstvom vždy pred začiatkom roka.  

Rozpočet  2019 - 2021 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TTSK č. 121/2018/08 dňa 12.12.2018. 

Rozpočet  2020 - 2022 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TTSK č. 351/2019/14 dňa 11.12.2019. 

Rozpočet  2021 - 2023 bol schválený uznesením Zastupiteľstva TTSK č. 529/2020/20 dňa 9.12.2020. 

https://osam.trnava-vuc.sk/#sk/view-zastupitelstvo-zasadnutia/2017-2022   

 

Nitriansky samosprávny kraj 

V posledných 3 fiškálnych rokoch bol rozpočet schválený zastupiteľstvom vždy pred začiatkom roka.  

Rozpočet  2019 - 2021 bol schválený uznesením Zastupiteľstva NSK č. 183/2018 dňa 22.10.2018. 

https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/10634, bod 10. Rozpočet  2020 - 2022 bol schválený uznesením 

Zastupiteľstva NSK č. 186/2019 dňa 9.12.2019. https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/11355, bod 4. 

Rozpočet  2021 - 2023 bol schválený uznesením Zastupiteľstva NSK č. 196/2020 dňa 14.12.2020. 

https://www.unsk.sk/Zobraz/Obsah/11902 bod 18. V dokumente Schválený rozpočet NSK sa na roky 

2021-2023 nie je uvedený dátum schválenia v zastupiteľstve. (V zmysle legislatívy je dokument 

neplatný). 

 

Mesto Partizánske 

V posledných 3 fiškálnych rokoch bol rozpočet schválený zastupiteľstvom vždy pred začiatkom roka. 

Údaje je možné dohľadať v zápisniciach z rokovaní Mestského zastupiteľstva. Mestské zastupiteľstvo 

/Zápisnice zo zasadnutí MsZ /Rozpočet  2019 - 2021 bol schválený uznesením Zastupiteľstva č. 

767/XI/2018 dňa 6.11.2018 (Zapisnica_27_MsZ_06112018.pdf). 

Rozpočet  2020 - 2022 bol schválený uznesením Zastupiteľstva č. 228/XII/2019 dňa 10.12.2019 

Zapisnica_8_MsZ_10122019.pdf. 
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Rozpočet  2021 - 2023 bol schválený uznesením Zastupiteľstva č. 464/XII/2020 dňa 15.12.2020 

Zapisnica_14_MsZ_15122020.pdf.https://www.partizanske.sk/uznesenia-zo-zasadnuti-

msz.phtml?id3=1660.  

 

Mesto Zlaté Moravce 

V posledných 3 fiškálnych rokoch bol rozpočet schválený zastupiteľstvom vždy po začiatku fiškálneho 

roka. Rozpočet  2019 - 2021 bol schválený uznesením Zastupiteľstva  č. 38/2019 dňa 24.1.2019. 

Rozpočet  2020 - 2022 bol schválený uznesením Zastupiteľstva  č. 284/2020 dňa 31.1.2020. 

Rozpočet  2021 - 2023 bol schválený uznesením Zastupiteľstva  č. /2021 dňa 15.4.2021. – číslo 

uznesenie ešte nie je zverejnené. https://www.zlatemoravce.eu/rozpocet-mesta-zlate-moravce.html.  

 

Mesto Nové Zámky 

V posledných 3 fiškálnych rokoch bol rozpočet schválený zastupiteľstvom vždy pred začiatkom roka.  

Rozpočet  2019 - 2021 bol schválený uznesením Zastupiteľstva č. 25/101218 dňa 10.12.2018. Zápisnica 

mestského zastupiteľstva zo dňa 10.12.2018 uvádza v bode 30, str. 102, že schvaľuje návrh rozpočtu 

na 2019. (https://www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=31286) 

Rozpočet  2020 - 2022 bol schválený uznesením Zastupiteľstva č. 199/111219 dňa 11.12.2019. 

Zápisnica mestského zastupiteľstva zo dňa 11.12.2019 uvádza v bode 17, str. 33, že schvaľuje návrh 

rozpočtu na 2020 

(https://www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=36152). 

Rozpočet  2021 - 2023 bol schválený uznesením Zastupiteľstva č. 366/161220 dňa 16.12.2020. 

https://www.novezamky.sk/uznesenia-msz/ds-1152/p1=32469. Zápisnica mestského zastupiteľstva 

zo dňa 16.12.2020 uvádza v bode 27, str. 27, že schvaľuje návrh rozpočtu na 2021-2023 

(https://www.novezamky.sk/assets/File.ashx?id_org=700036&id_dokumenty=39771).   

 

Obec Košeca 

V posledných  2 rokoch bol rozpočet schválený pred začiatkom roka a jeden rok bol schválený až 

v treťom mesiaci nového roka. Rozpočet  2019 - 2021 bol schválený uznesením Zastupiteľstva č. 

37/2019 dňa 14. 3. 2019. https://www.koseca.sk/files/uznesenia-oz-14-3-2019.pdf. Rozpočet  2020 - 

2022 bol schválený uznesením Zastupiteľstva č. 130/2019 dňa 16. 12. 2019. 

https://www.koseca.sk/files/uznesenia-oz-16-12-2019.pdf. Rozpočet  2021 - 2023 bol schválený 

uznesením Zastupiteľstva č. 83/2020 dňa 15. 12. 2020. https://www.koseca.sk/files/uznesenia-2020-
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12-15.pdf. Na webovej stránke sa k dnešnému dňu schválený rozpočet na roky 2021-2023 

nenachádza.  Zverejnený je len návrh rozpočtu 2021-2023 na verejné pripomienkovanie.  

 
 
5 Výsledky komparatívneho hodnotenia vybraných územných samospráv   

 

Kapitola je venovaná výsledkom prieskumu vybraných prvkov a procesov finančného riadenia 

samospráv vyšších územných celkov Trenčín, Trnava, Nitra, miest Partizánske, Nové Zámky, Zlaté 

Moravce a obce Košeca, ktoré boli predmetom dotazníkového hodnotenia.  Pri hodnotení jednotlivých 

oblastí v dotazníku sme brali do úvahy regulačný rámec verejných financií v podmienkach Slovenskej 

republiky a identifikované bežné postupy samospráv.  

 

Výsledky za vyššie územné celky 

MATICA VÝSLEDKOV HODNOTENIA - VYŠŠIE ÚZEMNÉ CELKY 

     
Otázka Oblasť TNSK TTSK NSK 

1 Rozpočtová dokumentácia 2 2 0 
2 Plánované výstupy a výsledky programov 2 2 2 
3 Skutočné výstupy a výsledky programov 2 2 2 
4 Hodnotenie programov 1 1 1 
5 Prístup verejnosti k fiškálnym informáciám 2 2 1 
6 Verejné konzultácie  1 1 1 
7 Včasné predloženie rozpočtu zastupiteľstvu 2 2 2 
8 Včasné schválenie rozpočtu zastupiteľstvom 2 2 2 

SPOLU   14 14 11 
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Z grafu celkového hodnotenia vyplýva, že Trenčiansky (TNSK) a Trnavský samosprávny kraj (TTSK) 

dosiahli pokročilú úroveň procesov a prvkov finančného manažmentu, čo sa prejavuje vo vysokej 

miere transparentnosti samosprávy. Nižšie hodnotenie Nitrianskeho kraja súvisí s menšou 

prehľadnosťou zverejňovaných dokumentov, neúplnosťou poskytovaných informácií a ich ťažšou 

dostupnosťou na webstránke samosprávy.  

 

 
 

Trenčiansky a Trnavský samosprávny kraj dosiahli vysoké hodnotenie v komplexnosti 

rozpočtovej dokumentácie ako aj  v prístupe verejnosti  k fiškálnym informáciám, kde sa zároveň 

posudzuje, či je dokumentácia ľahko dostupná a zrozumiteľná.  Prieskum potvrdil, že tieto kraje 

zverejňujú komplexnú rozpočtovú dokumentáciu na webstránkach, či už vo fáze návrhu rozpočtu 

alebo po jeho schválení v zastupiteľstve.  V oboch prípadoch je ľahko dostupná z hlavnej webstránky 

kraja, v prípade VÚC Trenčín aj viditeľná na hlavnej stránke pod záložkou Financie, v prípade VÚC 

Trnava pod záložkou Samospráva a následne Financie. Rozpočtová dokumentácia (návrh rozpočtu 

a schválený rozpočet) je zverejnená ako jeden ucelený dokument, v ktorom sa kombinuje textová, 

grafická a tabuľková forma prezentácie. V prípade TNSK sme na webstránke nedohľadali návrh 

rozpočtu, iba schválený rozpočet. Údaje sú prezentované konzistentne podľa všetkých klasifikácií 

a v rovnakom formáte za minulé roky, bežný rok a nasledujúce rozpočtové roky, čo zvyšuje informačnú 

hodnotu rozpočtu a uľahčuje porovnávanie.  Vzhľadom na rozsah od 150 až 250 strán a vysokú 

odbornosť textu rozpočtovej dokumentácie veľmi pozitívne hodnotíme manažérske zhrnutie 

v rozpočte Trnavského kraja.  

Medzinárodné štandardy stanovujú v rámci prístupu verejnosti k fiškálnym informáciám typy 

dokumentov a lehoty na ich zverejnenie. V tomto prípade sme prihliadali aj na ustanovenia Zákona 
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o rozpočtových pravidlách a bežné postupy samospráv (napr. návrh záverečného účtu musí 

zastupiteľstvo prerokovať do 6 mesiacov, takže všetky samosprávy následne dokument zverejnili 

a dodržali odporúčanú lehotu 12 mesiacov). Trnavský a Trenčiansky samosprávny kraj sprístupňujú 

všetky základné dokumenty, ako aj niektoré doplnkové informácie, väčšinou v súlade so stanovenými 

lehotami a prezentujú verejnosti hospodárenie samosprávy s verejnými financiami bez významných 

oneskorení. Informácie sú dostupné na webstránkach a úradnej tabuli. Tieto samosprávy navyše 

zverejňujú aj správy z kontrol NKÚ a správy o plnení opatrení NKÚ. V Nitrianskom samosprávnom kraji 

sme zaznamenali rozdrobenosť, aj keď komplexnej dokumentácie, v rôznych čiastkových 

dokumentoch, problematické dohľadanie niektorých informácií, nekonzistentnú prezentáciu údajov, 

chýbajúce minulé obdobia, čo sťažuje orientáciu, porovnávanie a nezodpovedá kritériám ľahkej 

dostupnosti a zrozumiteľnosti dokumentácie. Návrh rozpočtu je k dispozícii len v čase jeho prípravy, 

neskôr je dostupný len schválený rozpočet. Pozitívne hodnotíme zverejnenie harmonogramu tvorby 

rozpočtu v NSK.   

 

K transparentnosti samosprávy patrí zverejňovanie plánovaných a skutočne dosiahnutých 

výsledkov činnosti samosprávy. Umožňuje to programový rozpočet, ktorý informuje nielen o tom, na 

čo samospráva chce míňať peniaze, ale čo s nimi chce dosiahnuť a ako zlepší život občanov. 

Samospráva v ňom  definuje ciele a ukazovatele na úrovni výstupov a výsledkov, ktorými meria 

dosahovanie cieľov. Výstupy informujú najčastejšie o kvantite a kvalite, napr. počet poskytnutých 

služieb, zrealizovaných úradných úkonov, činností, podujatí, počet klientov, ktorí dostali službu, lehota 

vybavenia žiadosti a podobne. Výsledky merajú pokrok v dosahovaní cieľa, určitú zmenu, ku ktorej 

došlo vďaka vyprodukovaným výstupom, teda zrealizovanej kvantite a kvalite služieb a činností.  

Najčastejšie sa vyjadruje ako miera dosiahnutia stanoveného cieľa, napr. podiel certifikovaných 

zariadení sociálnych služieb na celkovom počte zariadení, % úspešných uchádzačov na vysoké školy 

z celkového počtu uchádzačov,  počet spracovaných etáp územného plánu regiónu. Pri hodnotení 

týchto dvoch kritérií – plánované a skutočné výsledky programov - konštatujeme, že samosprávy ich 

zverejňujú v rámci programového rozpočtu, preto sme priradili vyššie hodnotenie.  Prevažujú v ňom 

však výstupové ukazovatele a výsledkové sú skôr výnimkou alebo ich je málo, čiže ide skôr o metodický 

nedostatok a nedostatočnú kvalitu programového rozpočtu. V niektorých prípadoch ukazovatele 

definované ako výsledkové patria metodicky k výstupovým alebo výsledkové ukazovatele sú 

formulované ako logické s hodnotu áno/nie. V Trnavskom kraji sme zaznamenali pokrok 

v zadefinovaní výstupových a výsledkových ukazovateľov v poslednom schválenom rozpočte 2021-

2023.  
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Celkovo vnímame priestor na zlepšenie a zosúladenie s metodikou programového 

rozpočtovania a potenciál na lepšie prepojenie programového rozpočtu so strategickými 

dokumentmi, najmä s PHSR a s akčným plánom PHSR, prípadne špecifickými stratégiami, čo by mohlo 

priniesť viac výsledkovo orientovaných cieľov a ukazovateľov do programového rozpočtu.  Ukazuje sa 

to aj v programovom rozpočte Nitrianskeho samosprávneho kraja, kde Akčný plán PHSR (r. 2019-2021) 

obsahuje odkazy na konkrétne prvky programového rozpočtu, v ktorých sú premietnuté aktivity 

akčného plánu a ich financovanie, niekde je zhoda v indikátore akčného plánu a programu. Tento 

prístup by mohol byť uplatnený konzistentne v celej programovej štruktúre, prípadne na začiatku 

aspoň pre hlavné výdavkové programy.   

 

Kvalita programového rozpočtu ovplyvňuje aj jeho zrozumiteľnosť pre verejnosť. Dobrým 

príkladom je rokovanie zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja, kde bola položená otázka 

na alokáciu vyše 6 mil. eur na marketing, čo môže byť mätúce a verejnosťou negatívne vnímané ako 

„míňanie peňazí na reklamu a rôzne, s tým spojené zmluvy“, pričom v skutočnosti v programe 

Propagácia a marketing je zahrnutý podprogram cestovný ruch s alokáciou viac ako 5 mil. eur. Je preto 

dôležité venovať pozornosť definovaniu programov a jeho častí a ich názvom tak, aby čo najlepšie 

vystihovali účel výdavkov. Prezentácia rozpočtu 2021-2023 na rokovaní Trnavského samosprávneho 

kraja zo strany predsedu kraja sa orientuje viac na ciele, konkrétne služby, ich kvalitu a kvantitu, či 

lepšiu efektívnosť, ktorú chce samospráva z prostriedkov rozpočtu dosiahnuť.  Taktiež sa zdôrazňuje 

potreba zrozumiteľnosti rozpočtu pre širokú verejnosť, využitie programového rozpočtovania 

a prípravy občianskeho rozpočtu v súlade s odporúčaniami Rady pre rozpočet TTSK, ktorá je externým 

poradným orgánom úradu.  

 

Pri posudzovaní včasnosti predkladania návrhu rozpočtu do zastupiteľstva nebolo možné 

z verejne dostupných informácií dohľadať presný termín predloženia rozpočtu komisiám, orientačne 

sa tak deje približne dva mesiace pred začiatkom rozpočtového roka, v prípade Nitrianskeho 

samosprávneho kraja už skôr. Tento časový rámec je bežný v samosprávach, vnímame ho preto ako 

postačujúci. Predpokladáme, že súvisí aj s termínom schvaľovania štátneho rozpočtu, z ktorého 

samosprávy dostávajú transfery na prenesený výkon štátnej správy a iné dotácie. Taktiež nepoznáme 

spôsob prerokovania a hĺbku analýzy rozpočtu v komisiách.  Zastupiteľstvo Trenčianskeho 

samosprávneho kraja ocenilo prerokovanie návrhu rozpočtu 2021-2023 s poslancami podľa 

jednotlivých okresov.  Všetky samosprávne kraje dodržali lehotu na schválenie rozpočtu pred 

začiatkom rozpočtového roka a na jeho zverejnenie spolu s uznesením zastupiteľstva na webových 

sídlach samospráv.  Veľmi pozitívne hodnotíme, že sa v rokovaní zastupiteľstva Trnavského 
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a Trenčianskeho kraja objavuje diskusia o plánovaných výsledkoch. Zdôrazňuje sa potreba zamerať  

prezentáciu návrhu rozpočtu zastupiteľstvu zo strany finančného odboru viac na výstupy a výsledky, 

ktoré samospráva plánuje dosiahnuť než na vstupy v podobe objemu alokovaných finančných 

prostriedkov do oblastí kompetencií a činností samosprávy.    

 

Grafické zobrazenie jednoznačne poukazuje na to, že medzi slabšie prvky systému riadenia 

verejných financií vo všetkých skúmaných samosprávnych krajoch patrí hodnotenie výkonnosti 

programov a verejné konzultácie v rozpočtovom procese.  Súčasťou záverečného účtu je hodnotenie 

plnenia programov obce a vyššieho územného celku, ktoré vyplýva zo Zákona o rozpočtových 

pravidlách územnej samosprávy (§ 16, ods. 5). Hodnotenie programov sa väčšinou realizuje formálne 

ako ročné monitorovanie a realizuje ho vecne príslušný útvar, ktorý je gestorom programu alebo jeho 

časti. Vo väčšine prípadov prevažuje porovnanie plánovanej a skutočne dosiahnutej hodnoty 

merateľného ukazovateľa, niekde doplnené stručným komentárom v rovnakom formáte ako je 

schválená programová štruktúra. V niektorých prípadoch je zdôvodnené čerpanie rozpočtu, chýba 

zdôvodnenie neplnenia cieľov a ukazovateľov.  Pozitívne hodnotíme podrobnejšie komentáre 

k zloženiu výdavkov (čo sa financovalo) a k plneniu cieľov a ukazovateľov (čo sa dosiahlo) 

v záverečnom účte Trnavského samosprávneho kraja v časti hodnotenie výdavkov rozpočtu za rok 

2019 v programovej štruktúre.  Iné informácie o hodnotení programov nie sú verejne dostupné, preto 

predpokladáme, že nezávislé formy hodnotenia sa nerealizujú.   

 

Verejné konzultácie k návrhu rozpočtu sú povinnou súčasťou procesu prípravy rozpočtu. Podľa 

§ 9 ods. 3 zákona č. 302/2001 Z.z. o samospráve vyšších územných celkov v znení neskorších 

predpisov, musí byť návrh rozpočtu samosprávneho kraja verejne prístupný najmenej 15 dní pred 

schválením, aby sa o ňom mohli vyjadriť obyvatelia samosprávneho kraja; to platí aj o návrhu 

záverečného účtu samosprávneho kraja. Všetky samosprávne kraje zverejňujú návrh rozpočtu na 

úradnej tabuli a na webstránke kraja a informujú o možnosti pripomienkovať návrh rozpočtu 

a o lehote a postupe predkladania pripomienok (elektronicky alebo písomnou formou).  V prípade 

TNSK Informáciu o možnosti predkladať pripomienky nebolo jednoduché dohľadať, objavuje sa 

v záložke elektronické služby v zozname ďalších odkazov (predpokladáme, že návrh rozpočtu je na 

hlavnej stránke rozpočtu v čase pripomienkovania). V Trnavskom kraji je cesta k pripomienkovaniu 

jednoduchšia zo stránky venovanej rozpočtu. Nedostatkom je, že samosprávy nezverejňujú prijaté 

pripomienky a spôsob ich zapracovania, pričom môže ísť o situáciu, že pripomienky neboli zo strany 

verejnosti predložené (o čom finančný odbor informuje pri prezentácii rozpočtu na rokovaní 

zastupiteľstva). Príčinou môže byť celkový nezáujem verejnosti, nedôvera alebo aj neznalosť možností 
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podieľať sa na verejných politikách alebo nedostatočné porozumenie rozpočtu. V každom prípade by 

samospráva mohla minimálne zverejniť informáciu, že neboli predložené žiadne pripomienky k návrhu 

rozpočtu a túto informáciu spolu s návrhom rozpočtu ponechať na webstránke v sekcii venovanej 

rozpočtu alebo financiám.  

 

Okrem pripomienkovania samosprávne kraje sprístupňujú rokovanie zastupiteľstva verejnosti, 

či už formou fyzickej účasti alebo virtuálnej pomocou priameho prenosu alebo záznamu z rokovania 

na stránke www.zastupitelstvo.sk.  Rokovania zo zastupiteľstva NSK sú na tejto stránke zverejnené 

naposledy v roku 2006. Trenčiansky samosprávny kraj informuje o možnosti účasti verejnosti na 

rozhodovaní TNSK na webe v záložke Otvorená župa. Trenčiansky aj Trnavský samosprávny kraj 

podporujú participáciu občanov na verejných financiách aj formou participatívneho rozpočtovania, 

ktoré je na veľmi dobrej úrovni a podporuje otvorenosť, transparentnosť a efektívnosť samosprávy.  

 

Výsledky za mestá a obce 
 

MATICA VÝSLEDKOV HODNOTENIA - OBCE A MESTÁ 

      
Otázka Oblasť Partizánske Nové Zámky Zlaté Moravce Košeca 

1 Rozpočtová dokumentácia  2 2 2 2 
2 Plánované výstupy a výsledky programov 2 0 2 2 
3 Skutočné výstupy a výsledky programov 2 0 2 0 
4 Hodnotenie programov 1 1 1 0 
5 Prístup verejnosti k fiškálnym informáciám 1 2 0 0 
6 Verejné konzultácie pri príprave rozpočtu 1 2 1 1 
7 Včasné predloženie rozpočtu zastupiteľstvu 2 1 0 0 
8 Včasné schválenie rozpočtu zastupiteľstvom 2 2 0 1 

SPOLU   13 10 8 6 
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Z grafu celkového hodnotenia miest a obcí vyplýva, že mesto Partizánske dosiahlo pokročilý 

stupeň procesov a prvkov finančného manažmentu, ktoré majú vplyv na informovanosť a participáciu 

občanov na verejných financiách. Strednú úroveň dosiahlo mesto Nové Zámky a Zlaté Moravce 

a priestor na zlepšenie v niekoľkých oblastiach sme zaznamenali v obci Košeca.  Celkovo je medzi 

mestami a obcami vidieť väčšie rozdiely v kvalite hodnotených prvkov a procesov v manažmente 

verejných financií. 

 

 
 

Z detailného hodnotenia vyplýva, že všetky skúmané mestá a obec dosiahli dobré hodnotenie 

v komplexnosti rozpočtovej dokumentácie. Partizánske, Zlaté Moravce a Nové Zámky zverejňujú 

všetky základné dokumenty. Návrh rozpočtu a schválený rozpočet je prezentovaný v rovnakom 
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formáte za minulé obdobia, bežný rok a plánované obdobie, obsahuje bilanciu rozpočtu a plánovaný 

výsledok rozpočtového hospodárenia a jeho financovanie (pozn. rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný, 

kapitálový rozpočet môže vykazovať schodok), informácie o úveroch, príjmy a výdavky sú 

prezentované podľa platnej rozpočtovej klasifikácie.  Schválený rozpočet je viditeľný a ľahko prístupný 

z hlavnej stránky miest zo záložky financie alebo rozpočet, v prípade Partizánskeho je to výstižná 

záložka Transparentné mesto/Rozpočet mesta.  V prípade schváleného rozpočtu Zlatých Moraviec je 

to záložka Mestský úrad/Dokumenty mesta, pričom návrh rozpočtu sa dá dohľadať iba s ťažkosťami, 

pretože sa nachádza v záložke zmluvy, objednávky, faktúry. V prípade obce Košeca je zverejnená 

komplexná rozpočtová dokumentácia v jednoduchšom formáte, ale menej prehľadne, pretože ide 

o samostatné dokumenty a tabuľkové prílohy. Textová časť rozpočtu je súčasťou programového 

rozpočtu. Menšia prehľadnosť v dokumentácii sa premietla do nižšieho hodnotenia ukazovateľa 

prístup verejnosti k fiškálnym informáciám. Samosprávy umožňujú prístup verejnosti k fiškálnym 

informáciám prostredníctvom dokumentov na webstránke najprehľadnejším spôsobom v prípade 

mesta Partizánske a Nové Zámky. Obec Košeca zverejňuje niektoré informácie a dokumenty 

neprehľadným spôsobom pod rôznymi záložkami a ich vyhľadanie je dosť náročné.  

 

 Informácie o výstupoch a výsledkoch miest a obcí sú súčasťou programového rozpočtu, 

pričom rovnako ak v prípade krajov sú chýbajúce výsledkové ukazovatele  dôsledkom toho, že sa 

neformulujú a prevažujú výstupové ukazovatele. Mesto Nové Zámky nemá v programovom rozpočte 

2021-2023 uvedené ciele a merateľné ukazovatele. Pozitívne hodnotíme, že mestá Partizánske a Zlaté 

Moravce vnímajú programovú štruktúru ako primárnu pre komunikáciu s občanmi a vysvetľujú 

programový rozpočet a základnú terminológiu v dokumentácii ako aj na webstránke. Obe mestá majú 

v programovej štruktúre pomerne dobre a zrozumiteľne formulované zámery a využívajú možnosť cez  

ukazovatele sledovať rôzne parametre dosahovania cieľa, resp. formulovať aj výsledkové ciele, napr. 

počet príslušníkov mestských hliadok, počet vykonaných obhliadok mesta,  % prípadov vyriešených na 

mieste výjazdu alebo počet žiakov v základných školách, % žiakov, ktorí dosiahli „prospel“ zo všetkých 

predmetov,  % žiakov prijatých na stredné školy, % žiakov s výsledkami testovania na úrovni 

celonárodného priemeru).   

 

Grafické zobrazenie poukazuje na to, že rovnako ako v prípade samosprávnych krajov, 

hodnotenie výkonnosti a verejné konzultácie patria medzi procesy s potenciálom na zlepšenie.  

Hodnotenie realizuje útvar, ktorý je gestorom programu, zodpovedá za plnenie, monitorovania 

a hodnotenie cieľov. Mestá majú zverejnenú hodnotiacu správu k plneniu programového rozpočtu, 

obec Košeca ju však naposledy zverejnila v roku 2014.  Verejné konzultácie nebolo možné úplne overiť 
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nakoľko návrh rozpočtu v niektorých prípadoch (Partizánske) nemožno už dohľadať, je zverejnený 

schválený rozpočet. Predpokladáme, že zákonná požiadavka na zverejnenie návrhu rozpočtu najmenej 

15 dní pred schválením je dodržaná.  Zasadnutia komisií zastupiteľstva a rokovanie zastupiteľstva sú 

taktiež verejné. Nové Zámky zverejňujú a vyhodnocujú predložené pripomienky k návrhu rozpočtu 

a stanovisko komisie k ich zohľadneniu v návrhu rozpočtu.  Verejnú konzultáciu a participáciu na 

rozhodovaní o verejných financiách podporuje participatívne rozpočtovanie, ktoré je na dobrej úrovni 

zavedené v meste Partizánske a Nové Zámky. 

Rozpočet bol väčšinou v samosprávach schválený pred začiatkom rozpočtového roka, pričom 

bol predložený do zastupiteľstva asi mesiac vopred. Výnimkou sú Zlaté Moravce, ktoré schvaľovali 

rozpočet s oneskorením, dokonca až v prvých mesiacoch nového rozpočtového roka.  

 

 

6 Zhrnutie a odporúčania  

 

V súlade so zameraním a cieľmi tohto dokumentu sa v kapitole venujeme identifikácii 

postupov v manažmente verejných financií samospráv, ktoré prispievajú k informovanosti 

a participácii občanov alebo ich obmedzujú. Identifikujeme vzájomnú previazanosť medzi 

transparentnosťou, informovanosťou a participáciou. Vyššia transparentnosť samosprávy vedie 

k lepšej informovanosti o verejných financiách, porozumeniu, dôvere a následne k vyššej participácii 

občanov na rozhodovaní o verejných financiách.  

Na základe realizovaného prieskumu konštatujeme, že skúmané samosprávy vyšších 

územných celkov, miest a obcí venujú pozornosť transparentnosti, zverejňujú informácie 

a dokumenty a rozvíjajú iniciatívy na podporu participácie občanov na riadení verejných financií.  

Medzi samosprávy, ktoré v celkovom hodnotení dosiahli pokročilú úroveň v procesoch finančného 

riadenia, ktoré majú dopad na informovanosť a participáciu patria Trenčiansky a Trnavský 

samosprávny kraj a mesto Partizánske a môžu tak byť príkladom dobrej praxe pre iné samosprávy.   

Tieto samosprávy dosiahli vysoké hodnotenie aj v čiastkových ukazovateľoch. V ďalšej časti na základe 

medzinárodných štandardov podľa metodiky PEFA3 a zistení z prieskumu prezentujeme odporúčania 

orgánom územnej samosprávy v oblasti finančného riadenia, ktoré môžu prispieť k vyššej 

transparentnosti, informovanosti a participácii občanov v oblasti verejných financií samosprávy.   

 

 
3 PEFA, Guidance for Subnational Government Assessments 
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Transparentnosť podporuje dosahovanie všetkých troch cieľov manažmentu verejných 

financií, teda fiškálnej disciplíny, alokovania rozpočtových prostriedkov na strategické priority 

a efektívneho zabezpečovania kvalitných verejných služieb.  Fiškálna transparentnosť závisí od toho, 

či má verejnosť ľahký prístup k informáciám o fiškálnych plánoch, fiškálnej pozícii alebo výsledkoch 

samosprávy. Rozpočtová dokumentácia by mala poskytovať úplný obraz o verejných financiách.  Za 

štandard sa považuje, keď má verejnosť  dostatočný prístup k fiškálnym informáciám, sú dostupné bez 

obmedzení, v rozumnom čase, bez požiadaviek na registráciu a bezplatne.  Dôležitým kritériom je 

nielen druh informácií alebo dokumentov, ku ktorým by mala mať verejnosť prístup, ale aj časový 

rámec ich zverejnenia. Štandardne by mať byť návrh ročného rozpočtu verejnosti k dispozícii do týždňa 

od predloženia do zastupiteľstva, schválený rozpočet do dvoch týždňov od schválenia v zastupiteľstve, 

priebežné správy o realizácii rozpočtu do mesiaca od ich vypracovania, výročná správa do 6 mesiacov 

od skončenia fiškálneho roka a záverečný účet do 12 mesiacov od skončenia fiškálneho roka. Okrem 

týchto základných prvkov by mal verejný sektor zverejňovať správy z externého auditu, resp. 

v kontexte Slovenska  z kontrol NKÚ a takisto dôvodovú správu k návrhu rozpočtu.  

Z prieskumu vyplýva, že rozpočtová dokumentácia je komplexná a obsahuje množstvo 

odborných informácií a údajov. Občania majú prístup k informáciám o rozpočte a hospodárení 

samosprávy s verejnými financiami s určitými rozdielmi v dostupnosti, prehľadnosti a zrozumiteľnosti 

informácií. Väčšinou ide o vysoko odborné dokumenty, preto naše odporúčania smerujú k 

sprehľadneniu dokumentácie o rozpočte a k zlepšeniu porozumenia verejným financiám 

prostredníctvom: 

- Manažérskeho zhrnutia k rozpočtu zameraného na kľúčové výsledky, ktoré samospráva 

plánuje dosiahnuť z prostriedkov rozpočtu; 

- Vypracovania Občianskeho rozpočtu, ktorý v zrozumiteľnej forme predstavuje rozpočet 

občanom a môže zároveň podporiť ich dôveru v samosprávu, porozumenie rozpočtu, úlohám 

a zodpovednosti samosprávy a nepriamo tak podporiť participáciu na pripomienkovaní 

návrhu rozpočtu a zapojenie sa do participatívneho rozpočtu; 

- Spracovania odpočtu dosiahnutých výsledkov samosprávy formou zrozumiteľnou pre 

verejnosť (nad rámec odborného textu záverečného účtu a výročnej správy), aby sa posilnil 

princíp zúčtovateľnosti za výsledky (accountability); 

- Prípravy informačných listov (napr. 1 strana formát A4 alebo online text a infografika) k 

programovému rozpočtu alebo k výdavkovo významným programom pre laickú verejnosť ako 

doplnku k Občianskemu rozpočtu, prípadne ako nástroja informovania o návrhu rozpočtu 

pred začiatkom verejného pripomienkovania,  pri významných zmenách rozpočtu v priebehu 

roka alebo pri verejnom odpočte samosprávy. Príkladom môže byť americké mesto Baltimore, 
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ktoré informuje o podpore mesta pre verejné školy na 1 strane so stručným textom a grafikou 

https://bbmr.baltimorecity.gov/sites/default/files/Schools.pdf.  Detailnejšiu online 

prezentáciu indikátorov v 6 strategických oblastiach má mesto Texas 

https://data.austintexas.gov/stories/s/59fp-raw5. Za každým sledovaným indikátorom je 

podrobnejšia informácia o trendoch, komentáre a definície 

https://data.austintexas.gov/stories/s/Percentage-of-residents-age-65-who-received-a-

core/e3da-kvkn/.  

- V budúcnosti zvážiť zverejňovanie výsledkov priebežného monitorovania kľúčových cieľov 

a ukazovateľov, ktoré sa týkajú občanov (napr. mesto Boston zverejňuje skóre mesta v 23 

kľúčových ukazovateľoch na dennej, týždennej, mesačnej a štvrťročnej báze 

https://www.boston.gov/innovation-and-technology/cityscore. Sleduje napr. % výjazdov 

hasičov do 4 minút od hlásenia požiaru (cieľ min. 90% výjazdov), mieru spokojnosti občanov 

s vyriešením požiadaviek (cieľ 4 z 5 bodov), % odstránenia kresieb na múroch na požiadanie 

občanov do 45 dní (cieľ: min. 80% prípadov), počet aktívnych užívateľov mestskej knižnice, % 

opravených výtlkov do 1 pracovného dňa od nahlásenia (cieľ: min. 80%) a podobne;  

- Zjednodušeného vyhľadávania informácii o rozpočte na webstránke samosprávy - viditeľný 

odkaz na rozpočet, na pripomienkovanie návrhu rozpočtu (vrátane zachovania tejto 

informácie a návrhu rozpočtu aj po jeho schválení v zastupiteľstve), na manažérske zhrnutie, 

občiansky rozpočet a iné dokumenty určené laickej verejnosti; 

- Zverejnenia a ľahkého prístupu k harmonogramu tvorby rozpočtu, aby verejnosť porozumela 

procesu prípravy rozpočtu; 

- Zachovania dosiahnutého dobrého štandardu v komplexnosti rozpočtovej dokumentácie pre 

odborníkov a v prístupe k informáciám ako uceleného dokumentu s prehľadnou textovou, 

grafickou a tabuľkovou časťou. 

 

V rozpočte a v hodnotiacej správe k programovému rozpočtu v záverečnom účte by mala 

verejnosť nájsť informácie o výkonnosti, teda výsledkoch realizácie programov. Mala by zverejňovať 

plánované a skutočné hodnoty výstupových a výsledkových ukazovateľov v programovom rozpočte 

a vyhodnocovať plnenie cieľov. V skúmaných samosprávach sme zaznamenali rôznu kvalitu 

programových štruktúr ako aj niekoľko príkladov dobrej praxe v Trenčianskom a Trnavskom 

samosprávnom kraji a v meste Partizánske aj Zlaté Moravce.  Väčšinou chýbajú výsledkové 

ukazovatele, ktoré je dôležité formulovať na úrovni programov a celej samosprávy, pretože informujú 

o plnení dlhodobých strategických cieľov a politických cieľov vedenia samosprávy. Dobrým príkladom 

ich využitia a prezentácie je program starostky  mesta Baltimore, ktoré realizuje výsledkové 
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rozpočtovanie pod názvom „rozpočtovanie pre lepší Baltimore“ 

https://bbmr.baltimorecity.gov/sites/default/files/5%20Pillars%20Indicators%20(1).pdf. Starostka 

deklaruje 5 pilierov, v ktorých sleduje vplyv pomocou 18 stanovených merateľných ukazovateľov 

výsledku, napr. majetkové trestné činy na 100 000 obyvateľov alebo počet úmrtí súvisiacich s užívaním 

heroínu v pilieri bezpečnosť obyvateľstva alebo v oblasti transparentnosti a zúčtovateľnosti za 

výsledky sleduje ukazovateľ  % faktúr zaplatených v lehote 30 dní alebo počet dní do splnenia 

požiadaviek  na linke 311 (občianska linka, ktorá slúži na nahlásenie problémov, podanie sťažností, 

požiadaviek na službu).  V rovnakej štruktúre informuje o rozpočte alokovanom na dosahovanie 

výsledkov v týchto pilieroch  

https://bbmr.baltimorecity.gov/sites/default/files/5%20Pillars%20Results%20and%20Funding%20(1
).pdf.  

V samosprávach nie je naplno využitý potenciál prípravy a existencie rôznych strategických 

dokumentov, ktoré nie sú dostatočne prepojené s programovým rozpočtom, existujú nedostatky 

v kvalite programového rozpočtu, vo formulácii cieľov a merateľných ukazovateľov a celý proces je 

často formálny.  To platí aj o cieľoch a ukazovateľoch pre administratívne programy, ktoré sa týkajú 

činnosti samotného úradu, ktorú občania často nepoznajú alebo podceňujú, napr. finančného odboru, 

územného plánovania, projektového riadenia, propagácie. Často sú ukazovatele procesné alebo 

orientované na vstupy. V oblasti programového rozpočtovania odporúčame, aby samosprávy venovali 

pozornosť zlepšeniu kvality programovej štruktúry a zvýšeniu manažérskej a informačnej hodnoty 

programov, najmä prostredníctvom: 

- Užšieho prepojenia programovému rozpočtu so strategickými cieľmi samosprávy, napríklad 

prostredníctvom využitia techniky logického rámca programu, v ktorom sa premieta a sleduje 

logická súvislosť medzi zámermi, strednodobými a krátkodobými výsledkovými cieľmi,  

výstupovými cieľmi a vstupmi programu. Logický rámec umožňuje vykresliť tzv. teóriu zmeny 

alebo teóriu programu, teda logiku toho ako a prečo konkrétny dizajn programu vedie 

k dosiahnutiu zámeru, dlhodobých výsledkov a zamýšľaných vplyvov (dopadu); smerom k 

verejnosti uľahčuje komunikovať ako program rieši konkrétny problém; 

- Zostavenie logického rámca programu v začiatkoch aspoň pre výdavkovo významné oblasti; 

- Formulácie kvalitných merateľných ukazovateľov výstupu a kvalitatívnych výsledkových 

ukazovateľov podľa princípu SMART, ktoré logicky súvisia so zámerom a cieľmi programu; 

- Možného vytvorenia databázy alebo klasifikácie vhodných indikátorov pre jednotlivé 

programy pri zohľadnení ich výpovednej hodnoty, väzby na ukazovatele vyššej úrovne podľa 

logického rámca programu, väzby na strategické ciele samosprávy a verejnej politiky a pri 

zohľadnení administratívnej náročnosti a nákladov na zber údajov; 
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- Formulácie cieľov a merateľných ukazovateľov pre investičné projekty a ich zaradenie do 

programov, ktorých sa vecne týkajú (namiesto osobitného programu pre investičné akcie 

samosprávy s cieľom „zabezpečiť realizáciu investičných akcií“); 

- Lepšej prezentácie administratívnych programov – napríklad prostredníctvom 

ukazovateľov  efektívnosti a kvality - dodržanie lehôt pre zverejňovanie rozpočtu, podiel 

splátok úverov alebo pohľadávok v lehote/po lehote splatnosti, podiel výberu miestnych daní 

na celkovom predpise, iné útvary napr. % úspešne zrealizovaných verejných obstarávaní,  % 

vybavených žiadostí v stanovenej lehote,   

- Zjednodušenia programovej štruktúry podľa potreby do menšieho počtu prvkov a redukcie 

častí programovej štruktúry s minimálnou alokáciou finančných prostriedkov, ktoré navyšujú 

počet merateľných ukazovateľov, pretože ukazovatele sa musia aj tu povinne formulovať;  

- Správneho zadefinovania programov a názvov programov vo väzbe na účel financovania; 

- Informačných listov o programoch, resp. aspoň o výdavkovo významných programoch 

samosprávy; 

- Komunikácii plánovaných a skutočne dosiahnutých výsledkov občanom v zrozumiteľnej forme 

a so zameraním na prínos alebo dopad pre občana; 

- Využitie existujúceho regulačného a metodického rámca pre programové rozpočtovanie, 

monitorovanie a hodnotenie verejného rozpočtu z dielne Ministerstva financií SR.   

 

Efektívnosť a účinnosť pri poskytovaní služieb samosprávy by sa mala posúdiť prostredníctvom 

nezávislého hodnotenia na základe skutočne vyprodukovaných výstupov a dosiahnutých výsledkov, 

resp. pokroku pri ich dosahovaní.  Hodnotenie programov by malo zahŕňať všetky alebo podstatnú 

časť poskytovaných služieb a cieľom je, aby tieto hodnotenia boli nezávislé, to znamená realizované 

útvarom alebo organizáciou, ktorá je odčlenená a nie je podriadená poskytovateľovi služieb. Môže byť 

súčasťou aj tej istej organizácie alebo útvaru, ak zodpovedá jej najvyššiemu predstaviteľovi alebo 

vyššiemu manažmentu, napr. môže ísť o samostatné oddelenie zodpovedné za hodnotenia alebo 

oddelenie interného auditu. Nezávislé hodnotenia môže realizovať aj orgán vládneho auditu (externý 

audit) a často sa označuje ako audit výkonnosti.  Hodnotenie je dôležité pre kvalitnú implementáciu 

programového rozpočtovania, pretože samotné indikátory sú často nepostačujúce pre hodnotenie 

účinnosti programov. Niektoré dlhodobé výsledky sa nedajú merať alebo sa dajú zmerať len 

nedostatočne a dosahovanie mnohých výsledkov je výrazne ovplyvnené externými faktormi. 

Hodnotenie je dokončením procesu tvorby a realizácie verejnej politiky, pretože poskytuje spätnú 

väzbu a odpovedá na otázky: „Dosiahol program stanovené zámery? Boli peniaze využité efektívne?“. 
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Vo verejnom sektore SR nie je zavedený systém hodnotenia, s výnimkou programov 

a projektov financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov.  V rozpočtových 

programoch sa realizuje skôr formálne. Vzhľadom na obmedzené kapacity a finančné možnosti je 

potrebné hľadať cestu ako do cyklu programového rozpočtovania zaradiť hodnotenie programov. 

Významnejšiu úlohu by mohol zohrávať hlavný kontrolór, ktorý by sa aj v súčasnosti pri vypracovaní 

stanoviska k návrhu rozpočtu mohol zamerať minimálne na zhodnotenie kvality programového 

rozpočtu a v budúcnosti hodnotiť hospodárnosť a účinnosť pri poskytovaní služieb v samospráve aj 

porovnaním (benchmarking) s inými samosprávami na základe vybraných ukazovateľov. 

Možnosťou môže byť spolupráca s univerzitami, zadanie hodnotenia externému dodávateľovi, 

samostatné granty zamerané na hodnotenie alebo granty na projekty a programy, ktorých súčasťou 

je hodnotenie. Možnosťou je vytvorenie zdieľaného centra pre hodnotenie programov 

v samosprávach.  Keďže samosprávy majú podobné programy, môže sa hodnotenie programov 

realizovať vo vybraných samosprávach a ostatné samosprávy môžu využiť zistenia, dobré postupy a 

odporúčania z hodnotenia rovnakých alebo podobných programov na rozhodovanie o dizajne 

programov a spôsobe ich realizácie.  

Samosprávy by mali realizovať prieskumy spokojnosti občanov s programami poskytovania 

služieb, ktoré okrem jednoduchého zhodnotenia poskytnú aj informáciu o tom, čomu občania 

prikladajú väčší význam pri hodnotení kvality služieb a podľa toho môžu samosprávy nastaviť ciele, 

ukazovatele a ich monitorovanie v programových rozpočtoch.  

 

Participácia verejnosti na príprave rozpočtu, návrhu programov poskytovania služieb 

a plánovania investícií je veľmi dôležitým ukazovateľom transparentnosti.  Dobrá prax vyžaduje, aby 

verejná konzultácia prebehla pred schválením rozpočtu zastupiteľstvom, a to buď v úvodnej fáze 

procesu prípravy rozpočtu alebo vo fáze preskúmania rozpočtu v zastupiteľstve. Verejná konzultácia 

k návrhom alebo úprave programov odráža snahu zohľadniť potreby a požiadavky občanov. Verejná 

konzultácia k veľkým investičným projektom by sa mala uskutočniť počas prípravy projektov (môže 

byť aj súčasťou pripomienkovania kapitálového rozpočtu a samospráva by mala sprístupniť kľúčové 

výsledky ekonomickej analýzy investičných projektov). Pre podporu verejnej konzultácie by verejnosť 

mala mať prístup k informáciám o návrhu rozpočtu (vrátane programov a plánovaných investícií) 

v dostupnej, ľahko čitateľnej a zrozumiteľnej forme.  Po ukončení verejnej konzultácie by mal byť 

zverejnený prehľad pripomienok a stanovisko k ich zohľadneniu v návrhu rozpočtu. V tejto oblasti 

navrhujeme najmä: 

- Rôznymi formami komunikovať možnosť pripomienkovať návrh rozpočtu a odprezentovať 

rozpočet v zrozumiteľnej forme, zabezpečiť  viditeľný odkaz na webstránke a priamy prístup 
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k pripomienkovaniu rozpočtu, uviesť informáciu o spôsobe a lehote na predkladanie 

pripomienok, informovať o výsledku pripomienkovania na webstránke aj v prípade, že neboli 

predložené žiadne pripomienky; 

- Zvážiť možnosť pre občanov klásť otázky v rámci pripomienkovania rozpočtu a dostať 

odpoveď, resp. ponúknuť túto možnosť aj v priebehu rozpočtového roka; 

- Využiť už spomenuté možnosti zlepšenia zrozumiteľnosti a prehľadnosti rozpočtovej 

dokumentácie a textu pre občanov s cieľom podporiť ich angažovanosť v oblasti verejných 

financií; 

- Podporovať realizáciu participatívneho rozpočtovania; 

- Venovať pozornosť osvete a vzdelávaniu rôznych cieľových skupín v oblasti verejných financií.  

 

Transparentnosť a participáciu ovplyvňuje aj spôsob, akým sa zainteresované strany 

zúčastňujú na procese prípravy rozpočtu a či je ich účasť riadna a včasná. Platí to najmä o účasti 

zastupiteľstva samosprávy, ktoré reprezentuje záujmy občanov prostredníctvom volených zástupcov. 

Zastupiteľstvo, ktoré schvaľuje rozpočet, by ho malo mať k dispozícii včas, aspoň dva mesiace pred 

začiatkom roka, aby malo dostatočný priestor na preštudovanie a analýzu rozpočtu vo výboroch a 

komisiách. Dôležitá je hĺbka a rozsah v akom sa zastupiteľstvo zaoberá predloženým rozpočtom, teda 

či analyzuje návrhy nových politík a ich dopady na rozpočet, detaily výdavkov a príjmov, projekty, 

prípadne dodržanie štandardov poskytovania služieb v oblasti vzdelávania a zdravotnej starostlivosti.   

Rozpočtový proces by mal prebiehať podľa vopred stanoveného kalendára, ktorý definuje kroky 

a časové lehoty, mal by byť záväzný, stabilný a mal by sa dodržiavať.   

Omeškania v procese prípravy a schvaľovania rozpočtu môžu vytvoriť neistotu o schválených 

výdavkoch a môžu viesť k oneskoreniu aktivít samosprávy a realizácie programov. Aby vecné útvary 

a organizácie samosprávy pripravili návrhy rozpočtov včas, úrad samosprávy (rozpočtový útvar) by ich 

mal jasne a zrozumiteľne usmerniť, vrátane stanovenia výdavkových limitov a priorít v úvodnej fáze 

prípravy rozpočtu, aby sa predišlo zmenám na poslednú chvíľu. Stanovenie limitov predstavuje 

podstatný krok disciplinovaného rozpočtového procesu. Úpravy v návrhoch rozpočtov by sa  v ďalších 

fázach prípravy rozpočtu mali robiť na základe kvality a zdôvodnenia zmien zo strany predkladateľa 

rozpočtu.  

Mali by existovať pravidlá pre úpravy rozpočtu počas roka zo strany výkonnej zložky (úradu) 

samosprávy, pretože vysoký počet rozpočtových opatrení schválených úradom znižuje kredibilitu 

rozpočtu, ktorý schválilo zastupiteľstvo a poukazuje na nedostatky v rozpočtovom plánovaní.  

Z verejne dostupných informácií  napríklad v TNSK je vidieť, že samosprávy zverejňujú návrhy na 

zmenu rozpočtu na webstránke. TNSK zrealizoval prvú zmenu rozpočtu na r. 2021-2023 schvaľovanú 
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zastupiteľstvom v máji 2021. Tomu predchádzalo zverejnenie návrhu na pripomienkovanie, vrátane 

dôvodovej správy, v ktorej podrobne vysvetľuje zmeny rozpočtu, návrhu na uznesenie zastupiteľstva, 

ktoré zmeny bude schvaľovať a celej rozpočtovej dokumentácie s vyznačenými úpravami, vrátane 

úprav v programovom rozpočte.  Zverejnený je návrh so zmenami aj upravený rozpočet schválený 

zastupiteľstvom. Podobne ako v prípade rozpočtovej dokumentácie navrhujeme, aby zmeny 

v rozpočte boli komunikované aj občanom, aby porozumeli, či a ako sa to prejaví v objeme, v kvalite, 

dostupnosti služieb alebo v celkovej kvalite života. V roku 2021 bolo v TNSK zrealizovaných doteraz 8 

rozpočtových opatrení v právomoci Úradu TNSK (v r. 2020 celkom 33, v r. 2019 ich bolo 25). Tieto sú 

ľahko dostupné v záložke financie a ku každému je podrobné vysvetlenie a informácia o spôsobe 

schvaľovania úprav rozpočtu (predseda samosprávneho kraja má oprávnenie na vykonávanie zmien 

rozpočtu v TNSK do výšky 10% zo schváleného rozpočtu na príslušný rozpočtový rok).  Celkovo je vidieť 

klesajúci trend, nakoľko v roku 2015 bolo 245 rozpočtových opatrení.  

Pre objektívne hodnotenie vyššie uvedených prvkov a procesov PFM sú potrebné interné 

podklady a stanovisko samospráv, neboli preto predmetom dotazníkového hodnotenia. Pozitívne 

hodnotíme vytvorenie Rady pre rozpočet v Trnavskom samosprávnom kraji, ktorá poskytuje nezávislý 

pohľad na rozpočet a prispieva ku zvyšovaniu kvality posúdenia rozpočtu v zastupiteľstve. Dobrým 

signálom smerom k hĺbkovej analýze rozpočtu je vytvorenie útvaru hodnoty za peniaze v Úrade 

Trenčianskeho samosprávneho kraja v rámci projektu Lepší Trenčiansky kraj.   

  

Inovatívne možnosti participácie občanov na rozvoji územnej samosprávy 
 

Súčasťou manažmentu verejných financií na úrovni územnej samosprávy je poskytovanie 

služieb občanom, ktoré by sa malo realizovať efektívnym spôsobom, čo znamená, že služby sú 

dodávané cieľovej skupine včas a v požadovanej kvalite. Dosahovanie hodnoty za peniaze 

prostredníctvom efektívneho poskytovania služieb patrí medzi hlavné ciele manažmentu verejných 

financií.  Okrem poskytovania služieb vo vlastnej réžii (napríklad aj s využitím aktívnych opatrení trhu 

práce) alebo bežným dodávateľským spôsobom má samospráva možnosť založiť obecný sociálny 

podnik. Je to podnikateľský subjekt, ktorý pri realizácii podnikateľskej činnosti spája dosahovanie 

ekonomických cieľov (zisk) a spoločenských cieľov v podobe poskytovania spoločensky prospešnej 

služby. Tieto služby definuje Zákon č. 112/2018 o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní v znení 

neskorších predpisov, ktorý definuje kritéria a podmienky, ktoré musí splniť podnik, ak sa chce 

deklarovať ako sociálny, prípadne formálne požiadať o štatút registrovaného sociálneho podniku, 

ktorý udeľuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Jedným z kritérií, ktoré musí 

registrovaný sociálny podnik splniť je participatívny spôsob riadenia, čo znamená, že do spravovania 
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svojej hospodárskej činnosti zapája zainteresované osoby, teda osoby, ktoré sú jeho činnosťou 

ovplyvnené alebo majú záujem na fungovaní podniku. Participatívny spôsob riadenia sa realizuje 

uplatňovaním demokratickej správy v riadení alebo v zriadení poradného výboru, ktorého členmi sú 

zainteresované osoby. Registrovaný sociálny podnik zapája zainteresované osoby, okrem iného do 

prerokovania otázok rozvoja podniku a napĺňania jeho hlavného cieľa, otázok zamestnanosti, sociálnej 

politiky a podobne.  

Obecné sociálne podniky sa vo veľkej miere zakladajú ako integračné podniky s cieľom riešenia 

otázky nezamestnanosti v obci a v regióne a poskytnutia pracovnej príležitosti znevýhodneným 

a zraniteľným osobám, najčastejšie občanom samotnej obce. Zainteresované skupiny by mali byť 

prizvané už pri zrode sociálneho podniku, čo tiež poskytuje priestor pre participáciu občanov pri 

definovaní ich potrieb ako občanov obce aj ako možnej cieľovej skupiny zákazníkov podniku. 

Rozhodnutie o založení obecného sociálneho podniku by mali byť výsledkom komunitného 

plánovania, ktoré poskytuje priestor pre zapojenie širokej verejnosti do tvorby vízie a rozhodovania 

o tom, ako by mala vyzerať komunita, obec, v ktorej žijú, aké sú potreby obyvateľov, kam by mala obec 

smerovať do budúcnosti, aké služby má poskytovať, aký život si obyvatelia obce predstavujú. Obecný 

sociálny podnik nie je cieľom, ale možnosťou ako realizovať programy poskytovania služieb občanom 

a teda jedným z možných spôsobov napĺňania vízie obce a jej strategického rozvoja.  Na Slovensku je 

už niekoľko príkladov úspešných obecných sociálnych podnikov, ktoré založili obce Spišský Hrhov, Čirč, 

Raslavice, Nová Bošáca, či Banskobystrický samosprávny kraj.  
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7 ZÁVER 

 

Transparentnosť zvyšuje informovanosť, informovanosť podporuje participáciu a participujúci 

občan vyvíja tlak na transparentnosť a zodpovednosť politikov. Spoľahlivé, včasné a zrozumiteľné 

informácie o rozpočte a možnosť participovať na riadení verejných financií samosprávy umožňuje 

verejnosti efektívne kontrolovať hospodárenie samosprávy, dosahovanie stanovených cieľov a aktívne 

spolurozhodovať o výdavkových prioritách rozpočtu. Zároveň tento proces zvyšuje porozumenie o 

úlohách samosprávy, výzvach, ktorým čelí, spôsobe tvorby zdrojov a financovania potrieb občanov 

a vytvára predpoklady pre vyššiu angažovanosť verejnosti na tvorbe a realizácii verejných politík.  

 

Prieskum vybraných procesov a prvkov manažmentu verejných financií potvrdil trend 

zvyšovania transparentnosti samospráv a možností participácie občanov. Zároveň poukázal na 

nevyužitý potenciál pre zlepšenie zrozumiteľnosti rozpočtu a kvality programových rozpočtov. 

V mnohých prípadoch si vyžadujú malé úpravy, bez náročnosti na dodatočné personálne alebo 

finančné zdroje a dajú sa urobiť v relatívne krátkom čase, pričom ich dopad v podobe vyššej 

transparentnosti a ľahkého prístupu k informáciám môže byť významný.   

 

Dostupnosť informácií uľahčuje prijímanie rozhodnutí vo vnútri samosprávy a umožňuje 

manažérom a politikom robiť kvalitnejšie rozhodnutia. Programové rozpočtovanie by sa malo posunúť 

zo súčasného formálneho procesu k ozajstnému nástroju realizácie verejných politík a finančného 

riadenia vo vnútri inštitúcií štátneho a verejného sektoru.  

 

Iniciatívy smerujúce k zlepšeniu programového rozpočtovania,  zrozumiteľnosti a prehľadnosti 

verejných financií pre občanov vyvíja v posledných rokoch aj Najvyšší kontrolný úrad. Na základe 

preverenia procesu tvorby viacročného rozpočtu s dôrazom na účinnosť a transparentnosť 

strednodobých cieľov (NKÚ, 2020) poukazuje na potrebu využitia možností programového 

rozpočtovania a hodnotenia plnenia SMART cieľov vo verejnom sektore. Podobne Ministerstvo 

financií SR navrhuje reformu programového rozpočtovania (MF SR, 2020) a zdôrazňuje potrebu 

skvalitnenia cieľov a merateľných ukazovateľov a ich prepojenie na verejné politiky. To sú signály, že 

do diskusií o rozpočte na všetkých úrovniach vlády sa vracia téma výsledkov, kvality a efektívnosti 

využívania verejných zdrojov a snaha posunúť Slovensko na vyššie priečky v národnom a 

v medzinárodnom hodnotení transparentnosti a otvorenosti správy vecí verejných.  
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